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1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31,
poz. 206) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 121, poz. 591),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 6 lutego 1997 r. o zmianie ustawy —
Prawo spó∏dzielcze i ustawy o rachunkowoÊci
(Dz. U. Nr 32, poz. 183),

2) ustawà z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektó-
rych upowa˝nieƒ do wydawania aktów wykonaw-
czych (Dz. U. Nr 43, poz. 272),

3) ustawà z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554
i Nr 160, poz. 1083),

4) ustawà z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo 
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. Nr 118, poz. 754),

5) ustawà z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach in-
westycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933),

6) ustawà z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U.
Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 610),

7) ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo banko-
we (Dz. U. Nr 140, poz. 939), 

8) ustawà z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o funduszach
przemys∏owych i ich prywatyzacji w zwiàzku z re-
formà systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U.
Nr 141, poz. 945),

9) ustawà z dnia 19 lutego 1998 r. o zmianie ustawy
o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 60, poz. 382),

10) ustawà z dnia 23 lipca 1998 r. o zmianie ustawy —
Prawo o publicznym obrocie papierami warto-
Êciowymi, ustawy o rachunkowoÊci oraz ustawy
o listach zastawnych i bankach hipotecznych
(Dz. U. Nr 107, poz. 669),

11) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów ad-
ministracji publicznej — w zwiàzku z reformà
ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

12) ustawà z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014),

13) ustawà z dnia 8 stycznia 1999 r. o zmianie ustawy
o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 9, poz. 75),

14) ustawà z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks karny skarbowy (Dz. U.
Nr 83, poz. 931),

15) ustawà z dnia 29 czerwca 2000 r. o uchyleniu usta-
wy o funduszach przemys∏owych i ich prywatyza-
cji w zwiàzku z reformà systemu ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 60, poz. 703),

16) ustawà z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks
spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037),

17) ustawà z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy
o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 113, poz. 1186 oraz
z 2001 r. Nr 102, poz. 1117),

18) ustawà z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
o rachunkowoÊci oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 102, poz. 1117),

19) ustawà z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
— Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw
(Dz. U. Nr 111, poz. 1195),

20) ustawà z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w orga-
nizacji i funkcjonowaniu centralnych organów ad-
ministracji rzàdowej i jednostek im podporzàdko-
wanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230,
poz. 1923 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i Nr 240,
poz. 2408)

— uj´tych w obwieszczeniu Marsza∏ka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie
og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowo-
Êci (Dz. U. Nr 76, poz. 694),

21) ustawà z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upad∏o-
Êciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535),

22) ustawà z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152),

23) ustawà z dnia 26 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy
o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 139, poz. 1324),

24) ustawà z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy
— Kodeks spó∏ek handlowych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 229, poz. 2276),

25) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchy-
leniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),

26) ustawà z dnia 30 kwietnia 2004 r. o zmianie usta-
wy o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 145, poz. 1535),

27) ustawà z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwe-
stycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),

28) ustawà z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy
o rachunkowoÊci oraz o zmianie ustawy o bie-
g∏ych rewidentach i ich samorzàdzie (Dz. U.
Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 184, poz. 1539),
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29) ustawà z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy
o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachun-
kowoÊci (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 66),

30) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finan-
sowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spó∏kach publicznych (Dz. U. Nr 184,
poz. 1539),

31) ustawà z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy
o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 267, poz. 2252),

32) ustawà z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad ryn-
kiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119),

33) ustawà z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o zmianie
ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 1540),

34) ustawà z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy
o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 63, poz. 393 i Nr 223,
poz. 1466),

35) ustawà z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy
o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 144, poz. 900),

36) ustawà z dnia 4 wrzeÊnia 2008 r. o zmianie ustaw
w celu ujednolicenia terminologii informatycznej
(Dz. U. Nr 171, poz. 1056),

37) ustawà z dnia 10 paêdziernika 2008 r. o zmianie
ustawy o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 214,
poz. 1343),

38) ustawà z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniajàcà
ustaw´ o zmianie ustawy o rachunkowoÊci (Dz. U.
Nr 223, poz. 1466),

39) ustawà z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 341),

40) ustawà z dnia 7 maja 2009 r. o bieg∏ych rewiden-
tach i ich samorzàdzie, podmiotach uprawnionych
do badania sprawozdaƒ finansowych oraz o nad-
zorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649),

41) ustawà z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy
o spó∏dzielniach socjalnych oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 742)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 2 wrzeÊnia 2009 r. 

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwiesz-
czenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 84 i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 121, poz. 591),
które stanowià:

„Art. 84. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r.
o Narodowym Banku Polskim (Dz. U.
z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6,
poz. 29 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2
i Nr 80, poz. 369) w art. 52 w pkt 1 wy-
razy „jednolite zasady rachunkowoÊci,
typowy plan kont dla banków oraz”
skreÊla si´.

2. W rozporzàdzeniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. —
Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57,
poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321,
z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r.
Nr 16, poz. 94, z 1969 r. Nr 13, poz. 95,
z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990 r.
Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298 oraz
z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 94,
poz. 418 i Nr 111, poz. 480) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 178 dodaje si´ § 5 w brzmie-
niu:
„§ 5. Po powzi´ciu uchwa∏y wspól-

ników zarzàdzajàcej dop∏aty,
roszczenia o dop∏aty ujmuje
si´ w odr´bnej pozycji akty-
wów, a ich równowartoÊç —
pasywów bilansu. Dop∏aty wy-
kazuje si´ jako sk∏adnik kapita-
∏u zapasowego dopóty, dopóki
nie b´dà u˝yte w sposób uza-
sadniajàcy ich odpisanie.”,

2) w art. 390 w § 1 wyraz „czterech”
zast´puje si´ wyrazem „szeÊciu”
oraz zdanie ostatnie skreÊla si´.

3. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r.
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
(Dz. U. Nr 59, poz. 344, z 1993 r. Nr 5,
poz. 21 i Nr 44, poz. 201 oraz z 1994 r.
Nr 4, poz. 17) w art. 42 w ust. 7
i w art. 50 w ust. 1 wyrazy „wynikajà-
cych z dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej”
zast´puje si´ wyrazami „jakie mogà
wyniknàç z zawartych umów ubezpie-
czenia”.

4. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. —
Prawo bud˝etowe (Dz. U. z 1993 r.
Nr 72, poz. 344 i z 1994 r. Nr 76,
poz. 344) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. Minister Finansów okreÊli,
w porozumieniu z Preze-
sem G∏ównego Urz´du
Statystycznego, zasady
i terminy sporzàdzania
sprawozdawczoÊci bud˝e-
towej.”,

2) po art. 51 dodaje si´ art. 51a
w brzmieniu:
„Art. 51a. 1. Zasady prowadzenia

rachunkowoÊci paƒ-
stwowych i gminnych
jednostek bud˝eto-
wych i ich gospo-
darstw pomocniczych,
zak∏adów bud˝eto-
wych, paƒstwowych
i gminnych funduszy
celowych oraz gmin
i ich zwiàzków okreÊla
odr´bna ustawa, z za-
strze˝eniem ust. 2.
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2. Minister Finansów
okreÊli szczególne za-
sady prowadzenia ra-
chunkowoÊci oraz jed-
nolite plany kont dla
jednostek wymienio-
nych w ust. 1.

3. Minister Finansów
okreÊli zasady rachun-
kowoÊci i plan kont dla
organów podatko-
wych.” ”

Art. 85. „2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, za-
chowujà moc w stosunku do jedno-
stek, których rok obrotowy nie pokry-
wa si´ z rokiem kalendarzowym, do
czasu zakoƒczenia przez te jednostki
roku obrotowego, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ do dnia 31 grudnia 1995 r.”;

2) art. 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o zmianie usta-
wy — Prawo spó∏dzielcze i ustawy o rachunkowo-
Êci (Dz. U. Nr 32, poz. 183), który stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia i ma zastosowa-
nie po raz pierwszy do sprawozdaƒ finan-
sowych sporzàdzonych za rok obrotowy
rozpoczynajàcy si´ w 1996 r.”;

3) art. 24 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 19 marca
1997 r. o zmianie niektórych upowa˝nieƒ do wy-
dawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 43,
poz. 272), które stanowià:

Art. 24. „1. Przepisy wykonawcze wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy na pod-
stawie upowa˝nieƒ zawartych w usta-
wach wymienionych w art. 1—4, 6, 8,
9, 18, 20 i 22, które zosta∏y zmienione
niniejszà ustawà, zachowujà moc do
czasu wydania przepisów na podsta-
wie upowa˝nieƒ w brzmieniu okreÊ-
lonym niniejszà ustawà.”

„Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

4) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi:

„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊ-
nia 1998 r.”;

5) art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. Nr 118, poz. 754), który stanowi:

„Art. 192. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem:
1) art. 7, który wchodzi w ˝ycie po up∏y-

wie 6 miesi´cy od dnia og∏oszenia,
2) art. 26 ust. 1 pkt 5, który w stosunku

do osób wpisanych przed dniem jej
wejÊcia w ˝ycie na listy maklerów pa-
pierów wartoÊciowych lub doradców
w zakresie publicznego obrotu papie-
rami wartoÊciowymi wchodzi w ˝ycie
po up∏ywie 2 lat od dnia og∏osze-
nia.”;

6) art. 161 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o fundu-
szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933),
który stanowi:

„Art. 161. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
trzech miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

7) art. 231 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organi-
zacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 98,
poz. 610), który stanowi:

„Art. 231. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 1999 r., z wyjàtkiem:
1) art. 199—214 i art. 230, które wcho-

dzà w ˝ycie z dniem 1 maja 1998 r.,
2) art. 1—60, art. 92—94, art. 152,

art. 157—164, art. 197, art. 215—222
i art. 230a, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 sierpnia 1998 r.,

3) art. 81—85, art. 90, art. 98 
i art. 189—190, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 marca 1999 r.”;

8) art. 194 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo
bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939), który stanowi:

„Art. 194. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1998 r.”;

9) art. 48 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o fundu-
szach przemys∏owych i ich prywatyzacji w zwiàzku
z reformà systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 141, poz. 945), który stanowi:

„Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e
art. 45 wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

10) art. 2 ustawy z dnia 19 lutego 1998 r. o zmianie
ustawy o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 60, poz. 382),
który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e prze-
pis art. 1 pkt 2 dotyczy równie˝ sprawo-
zdaƒ finansowych sporzàdzonych za rok
obrotowy 1997.”;

11) art. 5 i 6 ustawy z dnia 23 lipca 1998 r. o zmianie
ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi, ustawy o rachunkowoÊci oraz
ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecz-
nych (Dz. U. Nr 107, poz. 669), które stanowià:

„Art. 5. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie zacho-
wujà moc przepisy dotychczas obowiàzu-
jàce.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

12) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje or-
ganów administracji publicznej — w zwiàzku z re-
formà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26,
art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145
ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147
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ust. 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23,
art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3,
5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a),
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2000 r.”;

13) art. 204 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014), który
stanowi:

„Art. 204. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 151
ust. 5, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2000 r.”;

14) art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. o zmianie
ustawy o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 9, poz. 75),
który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia z mocà od dnia 1 stycznia 1999 r.”;

15) art. 17 ustawy z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce Kodeks karny skarbowy (Dz. U.
Nr 83, poz. 931), który stanowi:

„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 17 paê-
dziernika 1999 r.”;

16) art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 2000 r. o uchyleniu
ustawy o funduszach przemys∏owych i ich prywa-
tyzacji w zwiàzku z reformà systemu ubezpieczeƒ
spo∏ecznych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 60, poz. 703), który stanowi:

„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

17) art. 633 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Ko-
deks spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037),
który stanowi:

„Art. 633. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.”;

18) art. 2 i 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmia-
nie ustawy o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 113,
poz. 1186 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117), które
stanowià:

„Art. 2. Jednostki, które przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy zaliczy∏y do war-
toÊci niematerialnych i prawnych koszty
organizacji poniesione przy za∏o˝eniu lub
póêniejszym rozszerzeniu spó∏ki akcyjnej,
w tym op∏at´ ewidencyjnà oraz wynagro-
dzenia dla subemitentów inwestycyjnych
i us∏ugowych, a które nie dokona∏y w ca-
∏oÊci odpisów amortyzacyjnych lub umo-
rzeniowych od tych wartoÊci, pozosta∏à
kwot´ zaliczajà do rozliczeƒ mi´dzyokre-
sowych i rozliczajà wed∏ug dotychczaso-
wych zasad.”

„Art. 4. 1. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r. i ma zastosowanie po
raz pierwszy do sprawozdaƒ finanso-
wych sporzàdzonych za rok obrotowy
rozpoczynajàcy si´ w 2002 r., z zastrze-
˝eniem ust. 2—5.

2. Przepisy art. 1 pkt 42 wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r. i majà zasto-
sowanie do sprawozdaƒ finansowych
sporzàdzonych za rok obrotowy rozpo-
czynajàcy si´ w 2000 r.

3. Dla spe∏nienia obowiàzku okreÊlonego
w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowoÊci
mo˝na stosowaç przepisy art. 3
ust. 4 i art. 34a—34d tej ustawy do
umów zawartych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

4. Skutki finansowe zastosowania przepi-
sów, o których mowa w ust. 3, dotyczà-
ce roku lub lat poprzednich odnosi si´
na kapita∏ (fundusz) w∏asny i wykazuje
jako „zysk (strata) z lat ubieg∏ych”.

5. Przepisy art. 50 ust. 2, art. 56 ust. 1 oraz
— w odniesieniu do spó∏dzielni —
art. 70 ust. 2 ustawy o rachunkowoÊci
majà zastosowanie do sprawozdaƒ
finansowych sporzàdzonych za rok ob-
rotowy rozpoczynajàcy si´ w 2001 r.”;

19) art. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie
ustawy o rachunkowoÊci oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 102, poz. 1117), który stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 4, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.”;

20) art. 8 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie
ustawy — Prawo bankowe oraz o zmianie innych
ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1195), który stanowi:

„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem przepisów: 
1) art. 1 pkt 28, pkt 44, pkt 53 oraz art. 2,

które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r.,

2) art. 1 pkt 39, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2003 r.,

3) art. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a), pkt 19, pkt 24
w zakresie dotyczàcym art. 63g oraz
pkt 51, pkt 52 i pkt 58 lit. b), które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.”;

21) art. 81 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych orga-
nów administracji rzàdowej i jednostek im podpo-
rzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230,
poz. 1923 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i Nr 240,
poz. 2408), który stanowi:

„Art. 81. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 2002 r., z wyjàtkiem:
1) art. 31, który wchodzi w ˝ycie z dniem

og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
2002 r.,

2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62
pkt 1, art. 71 ust. 2 i art. 79, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia,
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3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6
i art. 10 pkt 1, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 31 marca 2002 r.,

4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4, 
art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63
pkt 1 oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.,

6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie doty-
czàcym art. 33a ust. 1 pkt 9, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.,

7) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 33, art. 35,
art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2, art. 54,
art. 63 pkt 3, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

22) art. 546 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535),
który stanowi:
„Art. 546. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-

dziernika 2003 r., z tym ˝e:
1) w przypadku przedsi´biorców, któ-

rzy z∏o˝yli wnioski, o których mowa
w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 paê-
dziernika 2002 r. o pomocy publicz-
nej dla przedsi´biorców o szczegól-
nym znaczeniu dla rynku pracy
(Dz. U. Nr 213, poz. 1800), oraz d∏u˝-
ników odpowiadajàcych solidarnie
wraz z przedsi´biorcami, b´dàcych
stronà post´powania restrukturyza-
cyjnego prowadzonego na podsta-
wie tej ustawy, przepisy niniejszej
ustawy o post´powaniu napraw-
czym wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e
post´powanie naprawcze nie obej-
muje zobowiàzaƒ cywilnoprawnych
i publicznoprawnych obj´tych post´-
powaniem toczàcym si´ na podsta-
wie przepisów o pomocy publicznej
dla przedsi´biorców o szczególnym
znaczeniu dla rynku pracy, je˝eli
przedsi´biorca jest stronà takiego
post´powania w chwili og∏oszenia
oÊwiadczenia o wszcz´ciu post´po-
wania naprawczego w Monitorze Sà-
dowym i Gospodarczym;

2) przepisy art. 451, art. 454—470,
art. 481 i art. 482 stosuje si´ z dniem
przystàpienia Rzeczypospolitej Pol-
skiej do Unii Europejskiej.”;

23) art. 161 i 163 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubez-
pieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubez-
pieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1152), które stanowià:

„Art. 161. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie upowa˝nieƒ usta-
wowych zmienianych w art. 141—158
zachowujà moc do czasu wydania no-
wych przepisów wykonawczych, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od
dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie.”

„Art. 163. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem:
1) art. 25 ust. 2, art. 95, art. 102—105,

art. 123 pkt 1 i 3, art. 124 i 125,
art. 127, art. 135 ust. 2 i 3 — w zakre-
sie dotyczàcym art. 123 pkt 3 oraz
art. 137 ust. 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2004 r., jednak nie
póêniej ni˝ z dniem uzyskania cz∏on-
kostwa Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej;

2) art. 148 pkt 3 lit. c, w zakresie, w któ-
rym dotyczy art. 80b ust. 2 pkt 3 usta-
wy zmienianej w art. 148, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2004 r., jednak nie póêniej ni˝
z dniem uzyskania cz∏onkostwa Rze-
czypospolitej Polskiej w Unii Euro-
pejskiej.”;

24) art. 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o zmia-
nie ustawy o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 139,
poz. 1324), które stanowià:
„Art. 2. Wynikajàce z ustawy zasady dotyczàce

og∏aszania sprawozdaƒ finansowych sto-
suje si´ po raz pierwszy do sprawozdaƒ 
finansowych sporzàdzonych za rok obro-
towy, w którym Rzeczpospolita Polska
uzyska∏a cz∏onkostwo w Unii Europejskiej.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

25) art. 6 i 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmia-
nie ustawy — Kodeks spó∏ek handlowych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 229, poz. 2276),
które stanowià:

„Art. 6. Przepis art. 2 ma zastosowanie po raz
pierwszy do sprawozdaƒ finansowych
sporzàdzonych za rok obrotowy rozpoczy-
najàcy si´ w 2004 r., z tym ˝e w sprawo-
zdaniach finansowych za rok obrotowy roz-
poczynajàcy si´ w 2003 r. jednostki, w rozu-
mieniu przepisów ustawy nowelizowanej
w art. 2, mogà uwzgl´dniç zmiany wynika-
jàce z niniejszej ustawy, zamieszczajàc od-
powiednià informacj´ o tym we wprowa-
dzeniu do sprawozdania finansowego.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 3
pkt 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.”;

26) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmia-
nie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzy-
skaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), który
stanowi:

„Art. 113. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 ma-
ja 2004 r., z wyjàtkiem:
1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10,

art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97,
art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz
art. 112, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczàcym
art. 456 ust. 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 2 maja 2004 r.”;
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27) art. 2 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o zmia-
nie ustawy o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 145,
poz. 1535), które stanowià:

„Art. 2. Wynikajàce z ustawy zasady rachunkowo-
Êci stosuje si´ po raz pierwszy do sprawo-
zdaƒ sporzàdzonych za rok obrotowy roz-
poczynajàcy si´ w 2004 r.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

28) art. 327 i 331 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o fun-
duszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),
które stanowià:

„Art. 327. Do czasu wydania przepisów wyko-
nawczych na podstawie upowa˝nieƒ
zawartych w ustawie i zmienionych
ustawà zachowujà moc przepisy do-
tychczasowe, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy.”

„Art. 331. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2004 r., z wyjàtkiem przepisów art. 32
ust. 2, art. 33, art. 34, art. 54 ust. 5,
art. 61 ust. 2 i 3, art. 71 pkt 2, art. 89
ust. 6 i 7, art. 226 ust. 1 pkt 6, art. 228
ust. 7, art. 236 ust. 2 oraz dzia∏u XII, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

29) art. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o zmianie ustawy o rachunkowoÊci oraz o zmianie
ustawy o bieg∏ych rewidentach i ich samorzàdzie
(Dz. U. Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 184,
poz. 1539), które stanowià:

„Art. 2. 1. Skonsolidowane sprawozdania finan-
sowe emitentów wy∏àcznie d∏u˝nych
papierów wartoÊciowych dopuszczo-
nych do obrotu na jednym z rynków re-
gulowanych krajów Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego:

1) mogà byç sporzàdzane zgodnie
z Mi´dzynarodowymi Standardami
RachunkowoÊci, Mi´dzynarodowymi
Standardami SprawozdawczoÊci 
Finansowej oraz zwiàzanymi z nimi
interpretacjami og∏oszonymi w for-
mie rozporzàdzeƒ Komisji Europej-
skiej, poczàwszy od roku obrotowe-
go rozpoczynajàcego si´ w 2005 r.;

2) sporzàdza si´ zgodnie z Mi´dzynaro-
dowymi Standardami Rachunkowo-
Êci, Mi´dzynarodowymi Standarda-
mi SprawozdawczoÊci Finansowej
oraz zwiàzanymi z nimi interpretacja-
mi og∏oszonymi w formie rozporzà-
dzeƒ Komisji Europejskiej, poczàw-
szy od roku obrotowego rozpoczyna-
jàcego si´ w 2007 r.

2. Decyzj´ w sprawie sporzàdzania skon-
solidowanych sprawozdaƒ finanso-
wych zgodnie z Mi´dzynarodowymi

Standardami RachunkowoÊci, Mi´dzy-
narodowymi Standardami Sprawo-
zdawczoÊci Finansowej oraz zwiàzany-
mi z nimi interpretacjami og∏oszonymi
w formie rozporzàdzeƒ Komisji Europej-
skiej podejmuje organ zatwierdzajàcy
jednostki dominujàcej.

Art. 3. Ustawa ma zastosowanie po raz pierwszy
do sprawozdaƒ finansowych sporzàdzo-
nych za rok obrotowy rozpoczynajàcy si´
w 2005 r.”

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2005 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 12, który
wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia.”;

30) art. 3 i 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmia-
nie ustawy o doradztwie podatkowym oraz usta-
wy o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2005 r. Nr 10,
poz. 66), które stanowià:

„Art. 3. Do zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów
ubezpieczenia zawartych przed up∏ywem
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia niniejszej
ustawy stosuje si´ przepisy dotychczaso-
we.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 10, art. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 3, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy
od dnia og∏oszenia.”;

31) art. 131 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumen-
tów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spó∏kach publicznych (Dz. U. Nr 184,
poz. 1539), który stanowi:

„Art. 131. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

32) art. 2 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmia-
nie ustawy o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 267,
poz. 2252), które stanowià:

„Art. 2. Przepisy niniejszej ustawy majà zastoso-
wanie po raz pierwszy do sprawozdaƒ 
finansowych za rok obrotowy rozpoczyna-
jàcy si´ w 2005 r.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni
od dnia og∏oszenia.”;

33) art. 80 i 82 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzo-
rze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157,
poz. 1119), które stanowià:

„Art. 80. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ zmie-
nianych niniejszà ustawà zachowujà moc
przepisy dotychczasowe, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ przez 12 miesi´cy.”

„Art. 82. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 79, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia;



Dziennik Ustaw Nr 152 — 11755 — Poz. 1223

2) art. 25 pkt 1 lit. c i pkt 3 lit. a, 
art. 27—30, art. 33 pkt 1 i 5—10, art. 34,
art. 35 pkt 1, 2 i 4—7, art. 41 pkt 1,
art. 42, art. 45, art. 47, art. 49, art. 50
pkt 2 i art. 51, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2008 r.”;

34) art. 6 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o zmia-
nie ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208,
poz. 1540), który stanowi:

„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2007 r.”;

35) art. 2—4 i 6 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmia-
nie ustawy o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 63,
poz. 393 i Nr 223, poz. 1466), które stanowià:

„Art. 2. 1. Wnioski o wydanie certyfikatu ksi´go-
wego, z∏o˝one do dnia 31 grudnia
2008 r., rozpatrywane sà zgodnie z prze-
pisami wydanymi na podstawie art. 81
ust. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa
w art. 1.

2. Osoby, które z∏o˝à wnioski o zakwalifi-
kowanie do egzaminu do dnia 30 wrzeÊ-
nia 2008 r. sà kwalifikowane do egzami-
nu i przyst´pujà do niego na podstawie
przepisów wydanych na podstawie
art. 81 ust. 2 pkt 5 ustawy, o której mo-
wa w art. 1.

3. W sprawach dotyczàcych zasad i trybu
przeprowadzania egzaminu oraz wyda-
wania certyfikatów ksi´gowych w od-
niesieniu do osób, o których mowa
w ust. 2, stosuje si´ przepisy wydane na
podstawie art. 81 ust. 2 pkt 5 ustawy,
o której mowa w art. 1.

4. (uchylony).

5. (uchylony).

6. (uchylony).

Art. 3. (uchylony). 

Art. 4. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 81 ust. 2
pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, za-
chowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie
przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 76i ustawy, o której mo-
wa w art. 1 w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do
dnia 31 grudnia 2008 r.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 81 ust. 2
pkt 2, 3 i 6 lit. a ustawy, o której mowa
w art. 1, zachowujà moc do czasu wej-
Êcia w ˝ycie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 81 ust. 2
pkt 2, 3 i 6 lit. a ustawy, o której mowa
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
31 grudnia 2008 r.

3. (uchylony).

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 80a
ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1,
zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝y-
cie przepisów wykonawczych wyda-
nych na podstawie art. 76h ust. 2 usta-
wy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, jednak nie
d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2009 r.”

„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2009 r. i ma zastosowanie po raz
pierwszy do sprawozdaƒ finansowych za
rok obrotowy rozpoczynajàcy si´
w 2009 r., z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 3 lit. a tiret pierwszy i drugi,

pkt 4, pkt 19 oraz pkt 49 lit. a, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia i majà zastosowanie
po raz pierwszy do sprawozdaƒ finan-
sowych za rok obrotowy rozpoczynajà-
cy si´ w 2008 r.;

2) art. 1 pkt 46, art. 2 ust. 1—4 oraz
art. 4 ust. 2, które wchodzà w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.”;

36) art. 2—4 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie
ustawy o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 144, poz. 900),
które stanowià:

„Art. 2. Osoby fizyczne, spó∏ki cywilne osób 
fizycznych, spó∏ki jawne osób fizycznych
oraz spó∏ki partnerskie, które na dzieƒ
1 stycznia 2008 r. by∏y obowiàzane do pro-
wadzenia ksiàg rachunkowych, a w zwiàz-
ku z podwy˝szeniem limitu przychodów,
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 usta-
wy wymienionej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, nie sà obowià-
zane do ich prowadzenia, mogà dokonaç
w 2008 r. zamkni´cia ksiàg rachunkowych
na ostatni dzieƒ miesiàca, w którym we-
sz∏a w ˝ycie niniejsza ustawa. Przepisy
ustawy wymienionej w art. 1, dotyczàce
zamykania ksiàg rachunkowych i sporzà-
dzania sprawozdania finansowego, stosu-
je si´ odpowiednio.

Art. 3. 1. Osoby fizyczne, spó∏ki cywilne osób 
fizycznych, spó∏ki jawne osób fizycz-
nych oraz spó∏ki partnerskie, które na
dzieƒ 1 stycznia 2008 r. by∏y obowiàza-
ne do prowadzenia ksiàg rachunko-
wych, a w zwiàzku z podwy˝szeniem li-
mitu przychodów, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, nie sà obowiàzane do ich pro-
wadzenia, i które zamkn´∏y ksi´gi ra-
chunkowe na podstawie art. 2 niniejszej
ustawy, poczynajàc od pierwszego dnia
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym wesz∏a w ˝ycie niniejsza usta-
wa, sà obowiàzane prowadziç podatko-
wà ksi´g´ przychodów i rozchodów, na
zasadach okreÊlonych w przepisach wy-
danych na podstawie art. 24a ust. 7
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
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dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176,
z póên. zm.a)). W takim przypadku do-
chód stanowiàcy podstaw´ obliczenia
zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych ustala si´ w sposób przewi-
dziany dla podatników prowadzàcych
podatkowà ksi´g´ przychodów i rozcho-
dów, z uwzgl´dnieniem dochodu wyni-
kajàcego z uprzednio prowadzonych
ksiàg rachunkowych. Do okreÊlenia pod-
stawy obliczenia podatku dochodowego
od osób fizycznych za 2008 r. przyjmuje
si´ dochód ustalony na podstawie pro-
wadzonych ksiàg rachunkowych i podat-
kowej ksi´gi przychodów i rozchodów.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
pisemne zawiadomienie naczelnika
urz´du skarbowego w∏aÊciwego we-
d∏ug miejsca zamieszkania podatnika
o prowadzeniu podatkowej ksi´gi przy-
chodów i rozchodów na 2008 r. nast´-
puje nie póêniej ni˝ w terminie do
20 dnia miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym wesz∏a w ˝ycie ni-
niejsza ustawa.

3. Je˝eli dzia∏alnoÊç jest prowadzona
w formie spó∏ki cywilnej osób fizycz-
nych, spó∏ki jawnej osób fizycznych lub
spó∏ki partnerskiej, zawiadomienie,
o którym mowa w ust. 2, sk∏adajà wszy-
scy wspólnicy naczelnikowi urz´du
skarbowego w∏aÊciwego wed∏ug miej-
sca zamieszkania ka˝dego z nich.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

37) art. 35 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 2008 r. o zmianie
ustaw w celu ujednolicenia terminologii informa-
tycznej (Dz. U. Nr 171, poz. 1056), który stanowi:

„Art. 35. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 12 pkt 5, art. 13, art. 17 pkt 2 oraz
art. 28, które wchodzà w ˝ycie po up∏y-
wie 6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

38) art. 2 ustawy z dnia 10 paêdziernika 2008 r. o zmia-
nie ustawy o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 214,
poz. 1343), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2009 r.”;

39) art. 2—4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. zmie-
niajàcej ustaw´ o zmianie ustawy o rachunkowo-
Êci (Dz. U. Nr 223, poz. 1466), które stanowià:

„Art. 2. Osoby, które z∏o˝y∏y wnioski o zakwalifiko-
wanie do egzaminu i nie przystàpi∏y do
niego do dnia 31 grudnia 2008 r., sà kwa-
lifikowane do egzaminu i przyst´pujà do
niego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,
z póên. zm.b)), zwanej dalej „ustawà o ra-
chunkowoÊci”, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà.

Art. 3. 1. Certyfikaty ksi´gowe oraz Êwiadectwa
kwalifikacyjne, wydane przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych, na podstawie dotychczasowych
przepisów, zachowujà wa˝noÊç. Do tych
certyfikatów ksi´gowych oraz Êwia-
dectw kwalifikacyjnych stosuje si´ od-
powiednio przepisy ustawy o rachunko-
woÊci, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

2. Do osób posiadajàcych certyfikaty ksi´-
gowe, o których mowa w ust. 1, oraz
Êwiadectwa kwalifikacyjne stosuje si´
odpowiednio przepisy ustawy o ra-
chunkowoÊci, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Wykaz osób, które uzyska∏y Êwiadectwo
kwalifikacyjne zamieszczany jest w ce-
lach informacyjnych na stronie interne-
towej urz´du obs∏ugujàcego ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych. Wykaz ten zawiera:

1) numer Êwiadectwa kwalifikacyjnego;

2) imi´ i nazwisko.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

———————
a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353
i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249,
poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115,
poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191,
poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549 oraz
z 2008 r. Nr 97, poz. 623 i Nr 141, poz. 888.

———————
b) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144,
poz. 900, Nr 171, poz. 1056 i Nr 214, poz. 1343.
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40) art. 20 i 22 ustawy z dnia 13 lutego 2009 r. o zmia-
nie ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 341),
które stanowià:

„Art. 20. Przepisy wykonawcze wydane na pod-
stawie art. 81 ust. 2 pkt 3 i pkt 6 lit. a usta-
wy, o której mowa w art. 4, zachowujà
moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie
art. 81 ust. 2 pkt 3 i pkt 6 lit. a tej ustawy,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
jednak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia
2009 r.”

„Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

41) art. 122 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieg∏ych re-
widentach i ich samorzàdzie, podmiotach upraw-
nionych do badania sprawozdaƒ finansowych
oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77,
poz. 649), który stanowi:

„Art. 122. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

42) art. 8 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie usta-
wy o spó∏dzielniach socjalnych oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 742), któ-
ry stanowi:

„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: B. Komorowski
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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1.2) Ustawa okreÊla zasady rachunkowoÊci,
tryb badania sprawozdaƒ finansowych przez bieg∏ych
rewidentów oraz zasady wykonywania dzia∏alnoÊci
w zakresie us∏ugowego prowadzenia ksiàg rachunko-
wych.

Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowoÊci, zwa-
nej dalej „ustawà”, stosuje si´, z zastrze˝eniem ust. 3,
do majàcych siedzib´ lub miejsce sprawowania zarzà-
du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:3)

1) spó∏ek handlowych (osobowych i kapita∏owych,
w tym równie˝ w organizacji) oraz spó∏ek cywil-
nych, z zastrze˝eniem pkt 2, a tak˝e innych osób
prawnych, z wyjàtkiem Skarbu Paƒstwa i Narodo-
wego Banku Polskiego;

2)4) osób fizycznych, spó∏ek cywilnych osób fizycz-
nych, spó∏ek jawnych osób fizycznych, spó∏ek
partnerskich oraz spó∏dzielni socjalnych, je˝eli ich
przychody netto ze sprzeda˝y towarów, produk-
tów i operacji finansowych za poprzedni rok obro-
towy wynios∏y co najmniej równowartoÊç w walu-
cie polskiej 1 200 000 euro;

3)5) jednostek organizacyjnych dzia∏ajàcych na pod-
stawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie
papierami wartoÊciowymi, przepisów o fundu-
szach inwestycyjnych, przepisów o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych, bez wzgl´du na wielkoÊç przychodów;

4) gmin, powiatów, województw i ich zwiàzków,
a tak˝e paƒstwowych, gminnych, powiatowych
i wojewódzkich:

a) jednostek bud˝etowych,

b) gospodarstw pomocniczych jednostek bud˝e-
towych,

c) zak∏adów bud˝etowych,

d)6) funduszy celowych niemajàcych osobowoÊci
prawnej;

5) jednostek organizacyjnych niemajàcych osobo-
woÊci prawnej, z wyjàtkiem spó∏ek, o których mo-
wa w pkt 1 i 2;

6)7) osób zagranicznych, oddzia∏ów i przedstawi-
cielstw przedsi´biorców zagranicznych, w rozu-
mieniu przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci 
gospodarczej;

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 wrzeÊnia 2009 r. (poz. 1223)

USTAWA

z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.

o rachunkowoÊci1)I)

———————
I) OdnoÊnik nr 1 dodany do tytu∏u ustawy przez art. 14 usta-

wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektó-
rych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96,
poz. 959), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europej-
skich:
1) dyrektywy 2001/65/WE z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r. zmie-

niajàcej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG oraz
86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonso-
lidowanych sprawozdaƒ finansowych niektórych rodza-
jów spó∏ek a tak˝e banków oraz innych instytucji finan-
sowych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001),

2) dyrektywy 2003/38/WE z dnia 13 maja 2003 r. zmieniajà-
cej dyrektyw´ 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawo-
zdaƒ finansowych niektórych rodzajów spó∏ek w odnie-
sieniu do kwot wyra˝onych w euro (Dz. Urz. 
WE L 120 z 15.05.2003),

3) dyrektywy 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmie-
niajàcej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG,
86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych
i skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych niektó-
rych rodzajów spó∏ek, banków i innych instytucji finan-
sowych oraz zak∏adów ubezpieczeƒ (Dz. Urz. WE L 178
z 17.07.2003).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europej-
skiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Eu-
ropejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowoÊci
(Dz. U. Nr 63, poz. 393 i Nr 223, poz. 1466), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2009 r. i ma zastosowanie po
raz pierwszy do sprawozdaƒ finansowych na rok obroto-
wy rozpoczynajàcy si´ w 2009 r.

3) Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie usta-
wy o rachunkowoÊci oraz o zmianie ustawy o bieg∏ych re-
widentach i ich samorzàdzie (Dz. U. Nr 213, poz. 2155), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.; ustawa ma za-
stosowanie po raz pierwszy do sprawozdaƒ finansowych
sporzàdzonych za rok obrotowy rozpoczynajàcy si´
w 2005 r., stosownie do art. 3 tej ustawy.

———————
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 7 maja

2009 r. o zmianie ustawy o spó∏dzielniach socjalnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 742),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 16 lipca 2009 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia
13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpie-
czeniowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 42,
poz. 341), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 18 czerwca 2009 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks spó∏ek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 229,
poz. 2276), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 stycznia
2004 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.
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7) jednostek niewymienionych w pkt 1—6, je˝eli
otrzymujà one na realizacj´ zadaƒ zleconych dota-
cje lub subwencje z bud˝etu paƒstwa, bud˝etów
jednostek samorzàdu terytorialnego lub fundu-
szów celowych — od poczàtku roku obrotowego,
w którym dotacje lub subwencje zosta∏y im przy-
znane.

2.8) Osoby fizyczne, spó∏ki cywilne osób fizycz-
nych, spó∏ki jawne osób fizycznych oraz spó∏ki part-
nerskie mogà stosowaç zasady rachunkowoÊci okreÊ-
lone ustawà równie˝ od poczàtku nast´pnego roku
obrotowego, je˝eli ich przychody netto ze sprzeda˝y
towarów, produktów i operacji finansowych za po-
przedni rok obrotowy sà ni˝sze ni˝ równowartoÊç
w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku
osoby te lub wspólnicy przed rozpocz´ciem roku ob-
rotowego sà obowiàzani do zawiadomienia o tym
urz´du skarbowego, w∏aÊciwego w sprawach opodat-
kowania podatkiem dochodowym.

3.9) Jednostki sporzàdzajàce sprawozdania finan-
sowe zgodnie z Mi´dzynarodowymi Standardami 
RachunkowoÊci, Mi´dzynarodowymi Standardami
SprawozdawczoÊci Finansowej oraz zwiàzanymi z ni-
mi interpretacjami og∏oszonymi w formie rozporzà-
dzeƒ Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, sto-
sujà przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wy-
dane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym
przez MSR.

Art. 3. 1. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) jednostce — rozumie si´ przez to podmioty i oso-
by okreÊlone w art. 2 ust. 1;

2) banku — rozumie si´ przez to jednostk´ dzia∏ajàcà
na podstawie przepisów Prawa bankowego;

3) zak∏adzie ubezpieczeƒ — rozumie si´ przez to jed-
nostk´ prowadzàcà dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà
na podstawie przepisów o dzia∏alnoÊci ubezpie-
czeniowej;

3a)10) przepisach o obrocie papierami wartoÊciowy-
mi — rozumie si´ przez to przepisy ustawy o obro-
cie instrumentami finansowymi, ustawy o nadzo-
rze nad rynkiem kapita∏owym, ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumen-
tów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spó∏kach publicznych;

3b)11) zak∏adzie reasekuracji — rozumie si´ przez to
jednostk´ prowadzàcà dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà
na podstawie przepisów o dzia∏alnoÊci reasekura-
cyjnej;

4) udzia∏ach lub udzia∏owcach — rozumie si´ przez
to równie˝ odpowiednio akcje lub akcjonariuszy;

5) krajowych Êrodkach p∏atniczych, walutach obcych
i dewizach — rozumie si´ przez to krajowe Êrodki
p∏atnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa
w przepisach Prawa dewizowego;

5a)12) cz∏onku organu jednostki — rozumie si´ przez
to osob´ fizycznà, pe∏niàcà funkcj´ cz∏onka zarzà-
du lub innego organu zarzàdzajàcego, cz∏onka ra-
dy nadzorczej lub innego organu nadzorujàcego,
jak równie˝ innego organu administrujàcego jed-
nostki, powo∏anà do pe∏nienia tej funkcji zgodnie
z postanowieniami umowy spó∏ki, statutu lub in-
nymi obowiàzujàcymi jednostk´ przepisami pra-
wa;

6)13) kierowniku jednostki — rozumie si´ przez to
cz∏onka zarzàdu lub innego organu zarzàdzajàce-
go, a je˝eli organ jest wieloosobowy — cz∏onków
tego organu, z wy∏àczeniem pe∏nomocników usta-
nowionych przez jednostk´. W przypadku spó∏ki
jawnej i spó∏ki cywilnej za kierownika jednostki
uwa˝a si´ — wspólników prowadzàcych sprawy
spó∏ki, w przypadku spó∏ki partnerskiej — wspól-
ników prowadzàcych sprawy spó∏ki albo zarzàd,
a w odniesieniu do spó∏ki komandytowej i spó∏ki
komandytowo-akcyjnej — komplementariuszy
prowadzàcych sprawy spó∏ki. W przypadku osoby
fizycznej prowadzàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà za
kierownika jednostki uwa˝a si´ t´ osob´; przepis
ten stosuje si´ odpowiednio do osób wykonujà-
cych wolne zawody. Za kierownika jednostki uwa-
˝a si´ równie˝ likwidatora, a tak˝e syndyka lub za-
rzàdc´ ustanowionego w post´powaniu upad∏o-
Êciowym;

7) organie zatwierdzajàcym — rozumie si´ przez to
organ, który zgodnie z obowiàzujàcymi jednostk´
przepisami prawa, statutem, umowà lub na mocy
prawa w∏asnoÊci jest uprawniony do zatwierdza-
nia sprawozdania finansowego jednostki. W przy-
padku spó∏ki osobowej, z wyjàtkiem spó∏ki ko-
mandytowo-akcyjnej, oraz spó∏ki cywilnej przez
organ zatwierdzajàcy rozumie si´ jej wspólników;

8) okresie sprawozdawczym — rozumie si´ przez to
okres, za który sporzàdza si´ sprawozdanie finan-
sowe w trybie przewidzianym ustawà lub inne
sprawozdania sporzàdzone na podstawie ksiàg ra-
chunkowych;

9) roku obrotowym — rozumie si´ przez to rok kalen-
darzowy lub inny okres trwajàcy 12 kolejnych pe∏-
nych miesi´cy kalendarzowych, stosowany rów-
nie˝ do celów podatkowych. Rok obrotowy lub je-
go zmiany okreÊla statut lub umowa, na podsta-

———————
8) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 1 lit. b

ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o rachun-
kowoÊci (Dz. U. Nr 144, poz. 900), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 22 sierpnia 2008 r.

9) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.

10) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 108
pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach 
publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 24 paêdziernika 2005 r.

11) Dodany przez art. 4 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5.

———————
12) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 2 maja
2008 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdaƒ
finansowych za rok obrotowy rozpoczynajàcy si´
w 2008 r.

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie
z dniem 2 maja 2008 r. i ma zastosowanie po raz pierw-
szy do sprawozdaƒ finansowych za rok obrotowy rozpo-
czynajàcy si´ w 2008 r.
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wie której utworzono jednostk´. Je˝eli jednostka
rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç w drugiej po∏owie przyj´te-
go roku obrotowego, to mo˝na ksi´gi rachunkowe
i sprawozdanie finansowe za ten okres po∏àczyç
z ksi´gami rachunkowymi i sprawozdaniem finan-
sowym za rok nast´pny. W przypadku zmiany ro-
ku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy
powinien byç d∏u˝szy ni˝ 12 kolejnych miesi´cy;

10) dniu bilansowym — rozumie si´ przez to dzieƒ, na
który jednostka sporzàdza sprawozdanie finanso-
we;

11)14) przyj´tych zasadach (polityce) rachunkowoÊci
— rozumie si´ przez to wybrane i stosowane przez
jednostk´ rozwiàzania dopuszczone ustawà,
w tym tak˝e okreÊlone w MSR, zapewniajàce wy-
maganà jakoÊç sprawozdaƒ finansowych;

12) aktywach — rozumie si´ przez to kontrolowane
przez jednostk´ zasoby majàtkowe o wiarygodnie
okreÊlonej wartoÊci, powsta∏e w wyniku prze-
sz∏ych zdarzeƒ, które spowodujà w przysz∏oÊci
wp∏yw do jednostki korzyÊci ekonomicznych;

13) aktywach trwa∏ych — rozumie si´ przez to aktywa
jednostki, które nie sà zaliczane do aktywów obro-
towych, o których mowa w pkt 18;

14)15) wartoÊciach niematerialnych i prawnych — ro-
zumie si´ przez to, z zastrze˝eniem pkt 17, nabyte
przez jednostk´, zaliczane do aktywów trwa∏ych,
prawa majàtkowe nadajàce si´ do gospodarczego
wykorzystania, o przewidywanym okresie ekono-
micznej u˝ytecznoÊci d∏u˝szym ni˝ rok, przezna-
czone do u˝ywania na potrzeby jednostki,
a w szczególnoÊci:

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

b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towa-
rowych, wzorów u˝ytkowych oraz zdobniczych,

c) know-how.

W przypadku wartoÊci niematerialnych i prawnych
oddanych do u˝ywania na podstawie umowy naj-
mu, dzier˝awy lub leasingu, wartoÊci niematerial-
ne i prawne zalicza si´ do aktywów trwa∏ych jednej
ze stron umowy, zgodnie z warunkami okreÊlony-
mi w ust. 4. Do wartoÊci niematerialnych i praw-
nych zalicza si´ równie˝ nabytà wartoÊç firmy oraz
koszty zakoƒczonych prac rozwojowych;

15)15) Êrodkach trwa∏ych — rozumie si´ przez to, z za-
strze˝eniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwa∏e i zrów-
nane z nimi, o przewidywanym okresie ekono-
micznej u˝ytecznoÊci d∏u˝szym ni˝ rok, kompletne,
zdatne do u˝ytku i przeznaczone na potrzeby jed-
nostki. Zalicza si´ do nich w szczególnoÊci:

a) nieruchomoÊci — w tym grunty, prawo u˝ytko-
wania wieczystego gruntu, budowle i budynki,
a tak˝e b´dàce odr´bnà w∏asnoÊcià lokale, spó∏-
dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu miesz-
kalnego oraz spó∏dzielcze prawo do lokalu u˝yt-
kowego,

b) maszyny, urzàdzenia, Êrodki transportu i inne
rzeczy,

c) ulepszenia w obcych Êrodkach trwa∏ych,

d) inwentarz ˝ywy.

Ârodki trwa∏e oddane do u˝ywania na podstawie
umowy najmu, dzier˝awy lub leasingu zalicza si´
do aktywów trwa∏ych jednej ze stron umowy,
zgodnie z warunkami okreÊlonymi w ust. 4;

16) Êrodkach trwa∏ych w budowie — rozumie si´
przez to zaliczane do aktywów trwa∏ych Êrodki
trwa∏e w okresie ich budowy, monta˝u lub ulep-
szenia ju˝ istniejàcego Êrodka trwa∏ego;

17)16) inwestycjach — rozumie si´ przez to aktywa po-
siadane przez jednostk´ w celu osiàgni´cia z nich
korzyÊci ekonomicznych wynikajàcych z przyrostu
wartoÊci tych aktywów, uzyskania przychodów
w formie odsetek, dywidend (udzia∏ów w zyskach)
lub innych po˝ytków, w tym równie˝ z transakcji
handlowej, a w szczególnoÊci aktywa finansowe
oraz te nieruchomoÊci i wartoÊci niematerialne
i prawne, które nie sà u˝ytkowane przez jednostk´,
lecz sà posiadane przez nià w celu osiàgni´cia tych
korzyÊci. W przypadku zak∏adów ubezpieczeƒ i za-
k∏adów reasekuracji przez inwestycje rozumie si´
lokaty;

18) aktywach obrotowych — rozumie si´ przez to t´
cz´Êç aktywów jednostki, które w przypadku:

a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19
— sà przeznaczone do zbycia lub zu˝ycia w cià-
gu 12 miesi´cy od dnia bilansowego lub w cià-
gu normalnego cyklu operacyjnego w∏aÊciwe-
go dla danej dzia∏alnoÊci, je˝eli trwa on d∏u˝ej
ni˝ 12 miesi´cy,

b) aktywów finansowych, o których mowa
w pkt 24 — sà p∏atne i wymagalne lub przezna-
czone do zbycia w ciàgu 12 miesi´cy od dnia 
bilansowego lub od daty ich za∏o˝enia, wysta-
wienia lub nabycia, albo stanowià aktywa pie-
ni´˝ne,

c) nale˝noÊci krótkoterminowych — obejmujà
ogó∏ nale˝noÊci z tytu∏u dostaw i us∏ug oraz ca-
∏oÊç lub cz´Êç nale˝noÊci z innych tytu∏ów nie-
zaliczonych do aktywów finansowych, a które
stajà si´ wymagalne w ciàgu 12 miesi´cy od
dnia bilansowego,

d) rozliczeƒ mi´dzyokresowych — trwajà nie d∏u-
˝ej ni˝ 12 miesi´cy od dnia bilansowego;

19) rzeczowych aktywach obrotowych — rozumie si´
przez to materia∏y nabyte w celu zu˝ycia na w∏as-
ne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez
jednostk´ produkty gotowe (wyroby i us∏ugi) zdat-
ne do sprzeda˝y lub w toku produkcji, pó∏produk-
ty oraz towary nabyte w celu odprzeda˝y w stanie
nieprzetworzonym;

20) zobowiàzaniach — rozumie si´ przez to wynikajà-
cy z przesz∏ych zdarzeƒ obowiàzek wykonania
Êwiadczeƒ o wiarygodnie okreÊlonej wartoÊci, któ-
re spowodujà wykorzystanie ju˝ posiadanych lub
przysz∏ych aktywów jednostki;

———————
14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret trzecie

ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
16) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 2 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
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21) rezerwach — rozumie si´ przez to zobowiàzania,
których termin wymagalnoÊci lub kwota nie sà
pewne;

22) zobowiàzaniach krótkoterminowych — rozumie
si´ przez to ogó∏ zobowiàzaƒ z tytu∏u dostaw
i us∏ug, a tak˝e ca∏oÊç lub t´ cz´Êç pozosta∏ych zo-
bowiàzaƒ, które stajà si´ wymagalne w ciàgu
12 miesi´cy od dnia bilansowego;

23) instrumentach finansowych — rozumie si´ przez
to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów
finansowych u jednej ze stron i zobowiàzania 
finansowego albo instrumentu kapita∏owego
u drugiej ze stron pod warunkiem, ˝e z kontraktu
zawartego mi´dzy dwiema lub wi´cej stronami
jednoznacznie wynikajà skutki gospodarcze, bez
wzgl´du na to, czy wykonanie praw lub zobowià-
zaƒ wynikajàcych z kontraktu ma charakter bezwa-
runkowy albo warunkowy. Do instrumentów finan-
sowych nie zalicza si´ w szczególnoÊci:

a) rezerw i aktywów z tytu∏u odroczonego podatku
dochodowego,

b) umów o gwarancje finansowe, które ustalajà
wykonanie obowiàzków z tytu∏u udzielonej
gwarancji, w formie zap∏acenia kwot odpowia-
dajàcych stratom poniesionym przez benefi-
cjenta na skutek niesp∏acenia wierzytelnoÊci
przez d∏u˝nika w wymaganym terminie,

c) umów o przeniesienie praw z papierów warto-
Êciowych w okresie pomi´dzy terminem zawar-
cia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych
umów wymaga wydania papierów wartoÊcio-
wych w okreÊlonym terminie, równie˝ wtedy,
gdy przeniesienie tych praw nast´puje w formie
zapisu na rachunku papierów wartoÊciowych,
prowadzonym przez podmiot upowa˝niony na
podstawie odr´bnych przepisów,

d)17) aktywów i zobowiàzaƒ z tytu∏u programów,
z których wynikajà udzia∏y pracowników oraz in-
nych osób zwiàzanych z jednostkà w jej kapita-
∏ach lub w kapita∏ach innej jednostki z grupy ka-
pita∏owej, do której nale˝y jednostka,

e) umów po∏àczenia spó∏ek, z których wynikajà
obowiàzki okreÊlone w art. 44b ust. 9;

24) aktywach finansowych — rozumie si´ przez to ak-
tywa pieni´˝ne, instrumenty kapita∏owe wyemito-
wane przez inne jednostki, a tak˝e wynikajàce
z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pie-
ni´˝nych lub prawo do wymiany instrumentów 
finansowych z innà jednostkà na korzystnych wa-
runkach;

25) aktywach pieni´˝nych — rozumie si´ przez to ak-
tywa w formie krajowych Êrodków p∏atniczych,
walut obcych i dewiz. Do aktywów pieni´˝nych za-
licza si´ równie˝ inne aktywa finansowe, w tym
w szczególnoÊci naliczone odsetki od aktywów 
finansowych. Je˝eli aktywa te sà p∏atne lub wy-
magalne w ciàgu 3 miesi´cy od dnia ich otrzyma-
nia, wystawienia, nabycia lub za∏o˝enia (lokaty),

to na potrzeby rachunku przep∏ywów pieni´˝nych
zalicza si´ je do Êrodków pieni´˝nych, chyba ˝e uj-
muje si´ je w przep∏ywach z dzia∏alnoÊci inwesty-
cyjnej (lokacyjnej);

26) instrumentach kapita∏owych — rozumie si´ przez
to kontrakty, z których wynika prawo do majàtku
jednostki, pozosta∏ego po zaspokojeniu lub zabez-
pieczeniu wszystkich wierzycieli, a tak˝e zobowià-
zanie si´ jednostki do wyemitowania lub dostar-
czenia w∏asnych instrumentów kapita∏owych,
a w szczególnoÊci udzia∏y, opcje na akcje w∏asne
lub warranty;

27) zobowiàzaniach finansowych — rozumie si´ przez
to zobowiàzanie jednostki do wydania aktywów 
finansowych albo do wymiany instrumentu finan-
sowego z innà jednostkà, na niekorzystnych wa-
runkach;

28) zobowiàzaniach warunkowych — rozumie si´
przez to obowiàzek wykonania Êwiadczeƒ, których
powstanie jest uzale˝nione od zaistnienia okreÊlo-
nych zdarzeƒ;

29) aktywach netto — rozumie si´ przez to aktywa jed-
nostki pomniejszone o zobowiàzania, odpowiada-
jàce wartoÊciowo kapita∏owi (funduszowi) w∏as-
nemu;

30) przychodach i zyskach — rozumie si´ przez to
uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawo-
zdawczym korzyÊci ekonomicznych, o wiarygod-
nie okreÊlonej wartoÊci, w formie zwi´kszenia
wartoÊci aktywów, albo zmniejszenia wartoÊci zo-
bowiàzaƒ, które doprowadzà do wzrostu kapita∏u
w∏asnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny
sposób ni˝ wniesienie Êrodków przez udzia∏ow-
ców lub w∏aÊcicieli;

31) kosztach i stratach — rozumie si´ przez to upraw-
dopodobnione zmniejszenia w okresie sprawo-
zdawczym korzyÊci ekonomicznych, o wiarygod-
nie okreÊlonej wartoÊci, w formie zmniejszenia
wartoÊci aktywów, albo zwi´kszenia wartoÊci zo-
bowiàzaƒ i rezerw, które doprowadzà do zmniej-
szenia kapita∏u w∏asnego lub zwi´kszenia jego
niedoboru w inny sposób ni˝ wycofanie Êrodków
przez udzia∏owców lub w∏aÊcicieli;

32)18) pozosta∏ych kosztach i przychodach operacyj-
nych — rozumie si´ przez to koszty i przychody
zwiàzane poÊrednio z dzia∏alnoÊcià operacyjnà
jednostki, a w szczególnoÊci koszty i przychody
zwiàzane:

a) z dzia∏alnoÊcià socjalnà,

b) ze zbyciem Êrodków trwa∏ych, Êrodków trwa-
∏ych w budowie, wartoÊci niematerialnych
i prawnych, a tak˝e nieruchomoÊci oraz warto-
Êci niematerialnych i prawnych zaliczonych do
inwestycji,

c) z utrzymywaniem nieruchomoÊci oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych zaliczonych do in-
westycji, w tym tak˝e z aktualizacjà wartoÊci

———————
17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret piàte

ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret szóste

ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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tych inwestycji, jak równie˝ z ich przekwalifiko-
waniem odpowiednio do Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych, je˝e-
li do wyceny inwestycji przyj´to cen´ rynkowà
bàdê inaczej okreÊlonà wartoÊç godziwà,

d) z odpisaniem nale˝noÊci i zobowiàzaƒ
przedawnionych, umorzonych, nieÊciàgalnych,
z wyjàtkiem nale˝noÊci i zobowiàzaƒ o charak-
terze publicznoprawnym nieobcià˝ajàcych
kosztów,

e) z utworzeniem i rozwiàzaniem rezerw, z wyjàt-
kiem rezerw zwiàzanych z operacjami finanso-
wymi,

f) z odpisami aktualizujàcymi wartoÊç aktywów
i ich korektami, z wyjàtkiem odpisów obcià˝ajà-
cych koszty finansowe,

g) z odszkodowaniami i karami,

h) z przekazaniem lub otrzymaniem nieodp∏atnie,
w tym w drodze darowizny aktywów, w tym
tak˝e Êrodków pieni´˝nych na inne cele ni˝ do-
p∏aty do cen sprzeda˝y, nabycie lub wytworze-
nie Êrodków trwa∏ych, Êrodków trwa∏ych w bu-
dowie albo wartoÊci niematerialnych i praw-
nych;

33) stratach i zyskach nadzwyczajnych — rozumie si´
przez to straty i zyski powstajàce na skutek zda-
rzeƒ trudnych do przewidzenia, poza dzia∏alnoÊcià
operacyjnà jednostki i niezwiàzane z ogólnym ry-
zykiem jej prowadzenia;

34) sprawowaniu kontroli nad innà jednostkà — rozu-
mie si´ przez to zdolnoÊç jednostki do kierowania
politykà finansowà i operacyjnà innej jednostki,
w celu osiàgania korzyÊci ekonomicznych z jej
dzia∏alnoÊci;

35)19) sprawowaniu wspó∏kontroli nad innà jednostkà
— rozumie si´ przez to zdolnoÊç wspólnika jed-
nostki wspó∏zale˝nej na równi z innymi wspólnika-
mi, na zasadach okreÊlonych w zawartej pomi´dzy
nimi umowie, umowie spó∏ki lub statucie do kiero-
wania politykà finansowà i operacyjnà tej jednost-
ki, w celu osiàgania wspólnie korzyÊci ekonomicz-
nych z jej dzia∏alnoÊci;

36)19) znaczàcym wp∏ywie na innà jednostk´ — rozu-
mie si´ przez to niemajàcà znamion sprawowania
kontroli lub wspó∏kontroli zdolnoÊç jednostki do
wp∏ywania na polityk´ finansowà i operacyjnà in-
nej jednostki, w szczególnoÊci przez:

a) udzia∏ w podejmowaniu decyzji w sprawie po-
dzia∏u zysku lub pokrycia straty,

b) zasiadanie w organie zarzàdzajàcym, nadzoru-
jàcym lub administrujàcym,

c) przeprowadzanie istotnych transakcji z tà jed-
nostkà,

d) udost´pnianie tej jednostce informacji tech-
nicznych o zasadniczym znaczeniu dla jej dzia-
∏alnoÊci,

e) mo˝liwoÊç wymiany cz∏onków organów zarzà-
dzajàcych, nadzorujàcych lub administrujàcych;

37)19) jednostce dominujàcej — rozumie si´ przez to
jednostk´ b´dàcà spó∏kà handlowà lub przedsi´-
biorstwem paƒstwowym, sprawujàcà kontrol´
nad innà jednostkà, a w szczególnoÊci:

a) posiadajàcà bezpoÊrednio lub poÊrednio przez
udzia∏y wi´kszoÊç ogólnej liczby g∏osów w or-
ganie stanowiàcym innej jednostki (zale˝nej),
tak˝e na podstawie porozumieƒ z innymi
uprawnionymi do g∏osu, wykonujàcymi swe
prawa g∏osu zgodnie z wolà jednostki dominu-
jàcej, lub

b) uprawnionà do kierowania politykà finansowà
i operacyjnà innej jednostki (zale˝nej) w sposób
samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie
osoby lub jednostki na podstawie umowy za-
wartej z innymi uprawnionymi do g∏osu, posia-
dajàcymi, na podstawie statutu lub umowy
spó∏ki, ∏àcznie z jednostkà dominujàcà, wi´k-
szoÊç ogólnej liczby g∏osów w organie stano-
wiàcym, lub

c) uprawnionà do powo∏ywania i odwo∏ywania
wi´kszoÊci cz∏onków organów zarzàdzajàcych,
nadzorujàcych lub administrujàcych innej jed-
nostki (zale˝nej), lub

d) b´dàcà udzia∏owcem jednostki, której cz∏onko-
wie zarzàdu w poprzednim roku obrotowym,
w ciàgu bie˝àcego roku obrotowego i do czasu
sporzàdzenia sprawozdania finansowego za
bie˝àcy rok obrotowy, stanowià jednoczeÊnie
wi´cej ni˝ po∏ow´ sk∏adu zarzàdu tej jednostki
(zale˝nej) lub osoby, które zosta∏y powo∏ane do
pe∏nienia tych funkcji w rezultacie wykonywa-
nia przez jednostk´ dominujàcà prawa g∏osu
w organach tej jednostki (zale˝nej);

37a)20) jednostce dominujàcej ni˝szego szczebla — ro-
zumie si´ przez to spó∏k´ handlowà, która jest jed-
noczeÊnie jednostkà zale˝nà od innej spó∏ki hand-
lowej lub przedsi´biorstwa paƒstwowego i jed-
nostkà dominujàcà w stosunku do co najmniej
jednej spó∏ki handlowej;

37b)20) jednostce dominujàcej wy˝szego szczebla —
rozumie si´ przez to jednostk´ b´dàcà spó∏kà hand-
lowà lub przedsi´biorstwem paƒstwowym, która
jest jednostkà dominujàcà w stosunku do jednost-
ki dominujàcej ni˝szego szczebla;

37c)20) wspólniku jednostki wspó∏zale˝nej — rozumie
si´ przez to jednostk´ b´dàcà spó∏kà handlowà lub
przedsi´biorstwem paƒstwowym, sprawujàcà
wraz z innymi udzia∏owcami wspó∏kontrol´ nad
jednostkà wspó∏zale˝nà;

38)21) znaczàcym inwestorze — rozumie si´ przez to
jednostk´ b´dàcà spó∏kà handlowà lub przedsi´-
biorstwem paƒstwowym, posiadajàcà w innej jed-
nostce — nieb´dàcej jednostkà zale˝nà lub wspó∏-
zale˝nà — nie mniej ni˝ 20 % g∏osów w organie
stanowiàcym tej jednostki i wywierajàcà znaczàcy
wp∏yw wobec tej jednostki, przy czym liczb´ g∏o-

———————
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret siód-

me ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
20) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret ósme ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 2.
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret dzie-

wiàte ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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sów ustala si´ z zachowaniem zasady okreÊlonej
w pkt 37 lit. a. Udzia∏ w ogólnej liczbie g∏osów mo-
˝e byç mniejszy ni˝ 20 %, je˝eli inne okolicznoÊci,
wymienione w pkt 36 wskazujà na wywieranie
znaczàcego wp∏ywu;

39)21) jednostce zale˝nej — rozumie si´ przez to jed-
nostk´ b´dàcà spó∏kà handlowà lub podmiotem
utworzonym i dzia∏ajàcym zgodnie z przepisami
obcego prawa handlowego, kontrolowanà przez
jednostk´ dominujàcà;

40)21) jednostce wspó∏zale˝nej — rozumie si´ przez to
jednostk´, która jest wspó∏kontrolowana przez
wspólników na podstawie zawartej pomi´dzy nimi
umowy, umowy spó∏ki lub statutu;

41)21) jednostce stowarzyszonej — rozumie si´ przez
to jednostk´ b´dàcà spó∏kà handlowà lub podmio-
tem utworzonym i dzia∏ajàcym zgodnie z przepisa-
mi obcego prawa handlowego, na którà znaczàcy
inwestor wywiera znaczàcy wp∏yw;

42)21) jednostkach podporzàdkowanych — rozumie
si´ przez to jednostki zale˝ne, wspó∏zale˝ne oraz
stowarzyszone;

43)21) jednostkach powiàzanych z jednostkà — rozu-
mie si´ przez to jej jednostk´ dominujàcà, znaczà-
cego inwestora, jej jednostki zale˝ne, wspó∏zale˝-
ne i stowarzyszone oraz jednostki znajdujàce si´
wraz z jednostkà pod wspólnà kontrolà, a tak˝e
wspólnika jednostki wspó∏zale˝nej;

44)21) grupie kapita∏owej — rozumie si´ przez to jed-
nostk´ dominujàcà wraz z jednostkami zale˝nymi;

45)21) konsolidacji — rozumie si´ przez to ∏àczenie
sprawozdaƒ finansowych jednostek tworzàcych
grup´ kapita∏owà przez sumowanie odpowiednich
pozycji sprawozdaƒ finansowych jednostki domi-
nujàcej i jednostek zale˝nych, z uwzgl´dnieniem
niezb´dnych wy∏àczeƒ i korekt;

46)21) kapita∏ach mniejszoÊci — rozumie si´ przez to
cz´Êç aktywów netto jednostki zale˝nej, obj´tej
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
która nale˝y do udzia∏owców innych ni˝ jednostki
grupy kapita∏owej;

47)21) metodzie praw w∏asnoÊci — rozumie si´ przez
to przyj´tà przez jednostk´ dominujàcà, wspólnika
jednostki wspó∏zale˝nej lub znaczàcego inwestora
metod´ wyceny udzia∏ów w aktywach netto jed-
nostki podporzàdkowanej, z uwzgl´dnieniem war-
toÊci firmy lub ujemnej wartoÊci firmy, ustalonych
na dzieƒ obj´cia kontroli, wspó∏kontroli lub wy-
wierania znaczàcego wp∏ywu. WartoÊç poczàtko-
wà udzia∏u aktualizuje si´ na dzieƒ bilansowy, na
który sporzàdza si´ sprawozdanie finansowe,
o zmiany wartoÊci aktywów netto jednostki pod-
porzàdkowanej, jakie nastàpi∏y w okresie sprawo-
zdawczym, wynikajàce zarówno z osiàgni´tego
wyniku finansowego, skorygowanego o odpis ra-
ty wartoÊci firmy lub ujemnej wartoÊci firmy przy-
padajàcy na dany okres sprawozdawczy, jak
i o wszelkie inne zmiany, w tym wynikajàce z roz-
liczeƒ z jednostkà dominujàcà, wspólnikiem jed-
nostki wspó∏zale˝nej lub znaczàcym inwestorem;

48)22) Europejskim Obszarze Gospodarczym — rozu-
mie si´ przez to kraje Unii Europejskiej oraz Islan-
di´, Liechtenstein i Norwegi´.

2.23) Wyra˝one w euro wielkoÊci przelicza si´ na
walut´ polskà po Êrednim kursie, og∏oszonym przez
Narodowy Bank Polski, na dzieƒ bilansowy, z zastrze-
˝eniem ust. 3.

3.23) Wyra˝one w euro wielkoÊci, o których mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przelicza si´ na walut´ pol-
skà po Êrednim kursie og∏oszonym przez Narodowy
Bank Polski, na dzieƒ 30 wrzeÊnia roku poprzedzajàce-
go rok obrotowy.

4. Je˝eli jednostka przyj´∏a do u˝ywania obce
Êrodki trwa∏e lub wartoÊci niematerialne i prawne na
mocy umowy, zgodnie z którà jedna ze stron, zwana
dalej „finansujàcym”, oddaje drugiej stronie, zwanej
dalej „korzystajàcym”, Êrodki trwa∏e lub wartoÊci nie-
materialne i prawne do odp∏atnego u˝ywania lub
równie˝ pobierania po˝ytków na czas oznaczony,
Êrodki te i wartoÊci zalicza si´ do aktywów trwa∏ych
korzystajàcego, je˝eli umowa spe∏nia co najmniej je-
den z nast´pujàcych warunków:

1) przenosi w∏asnoÊç jej przedmiotu na korzystajàce-
go po zakoƒczeniu okresu, na który zosta∏a zawar-
ta;

2) zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez
korzystajàcego, po zakoƒczeniu okresu, na jaki zo-
sta∏a zawarta, po cenie ni˝szej od wartoÊci rynko-
wej z dnia nabycia;

3) okres, na jaki zosta∏a zawarta, odpowiada w prze-
wa˝ajàcej cz´Êci przewidywanemu okresowi eko-
nomicznej u˝ytecznoÊci Êrodka trwa∏ego lub prawa
majàtkowego, przy czym nie mo˝e byç on krótszy
ni˝ 3/4 tego okresu. Prawo w∏asnoÊci przedmiotu
umowy mo˝e byç, po okresie, na jaki umowa zo-
sta∏a zawarta, przeniesione na korzystajàcego;

4)24) suma op∏at, pomniejszonych o dyskonto, usta-
lona w dniu zawarcia umowy i przypadajàca do za-
p∏aty w okresie jej obowiàzywania, przekracza
90 % wartoÊci rynkowej przedmiotu umowy na
ten dzieƒ. W sumie op∏at uwzgl´dnia si´ wartoÊç
koƒcowà przedmiotu umowy, którà korzystajàcy
zobowiàzuje si´ zap∏aciç za przeniesienie na niego
w∏asnoÊci tego przedmiotu. Do sumy op∏at nie za-
licza si´ p∏atnoÊci na rzecz finansujàcego za Êwiad-
czenia dodatkowe, podatków oraz sk∏adek na
ubezpieczenie tego przedmiotu, je˝eli korzystajàcy
pokrywa je niezale˝nie od op∏at za u˝ywanie;

———————
22) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r.

o zmianie ustawy o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 139,
poz. 1324), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 sierpnia
2003 r.; wynikajàce z ustawy zasady dotyczàce og∏aszania
sprawozdaƒ finansowych stosuje si´ po raz pierwszy do
sprawozdaƒ finansowych sporzàdzonych za rok obroto-
wy, w którym Rzeczypospolita Polska uzyska∏a cz∏onko-
stwo w Unii Europejskiej, stosownie do art. 2 tej ustawy.

23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

24) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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5) zawiera przyrzeczenie finansujàcego do zawarcia
z korzystajàcym kolejnej umowy o oddanie w od-
p∏atne u˝ywanie tego samego przedmiotu lub
przed∏u˝enia umowy dotychczasowej, na warun-
kach korzystniejszych od przewidzianych w do-
tychczasowej umowie;

6) przewiduje mo˝liwoÊç jej wypowiedzenia, z za-
strze˝eniem, ˝e wszelkie powsta∏e z tego tytu∏u
koszty i straty poniesione przez finansujàcego po-
krywa korzystajàcy;

7) przedmiot umowy zosta∏ dostosowany do indywi-
dualnych potrzeb korzystajàcego. Mo˝e on byç
u˝ywany wy∏àcznie przez korzystajàcego, bez
wprowadzania w nim istotnych zmian.

5.25) W przypadku spe∏nienia co najmniej jednego
z warunków okreÊlonych w ust. 4, oddane do u˝ywa-
nia korzystajàcemu Êrodki trwa∏e lub wartoÊci niema-
terialne i prawne zalicza si´ u finansujàcego do akty-
wów finansowych odpowiednio jako inne d∏ugotermi-
nowe bàdê krótkoterminowe aktywa.

6. W przypadku gdy roczne sprawozdanie finanso-
we korzystajàcego nie podlega obowiàzkowi badania
i og∏aszania w myÊl art. 64 ust. 1, to mo˝e on dokony-
waç kwalifikacji umów, o których mowa w ust. 4, we-
d∏ug zasad okreÊlonych w przepisach podatkowych
i nie stosowaç ust. 4 i 5.

Art. 4. 1.26) Jednostki obowiàzane sà stosowaç
przyj´te zasady (polityk´) rachunkowoÊci, rzetelnie
i jasno przedstawiajàc sytuacj´ majàtkowà i finanso-
wà oraz wynik finansowy.

2. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmu-
je si´ w ksi´gach rachunkowych i wykazuje w sprawo-
zdaniu finansowym zgodnie z ich treÊcià ekonomicz-
nà.

3. RachunkowoÊç jednostki obejmuje:

1) przyj´te zasady (polityk´) rachunkowoÊci;

2) prowadzenie, na podstawie dowodów ksi´go-
wych, ksiàg rachunkowych, ujmujàcych zapisy
zdarzeƒ w porzàdku chronologicznym i systema-
tycznym;

3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogà inwen-
taryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasy-
wów;

4) wycen´ aktywów i pasywów oraz ustalanie wyni-
ku finansowego;

5) sporzàdzanie sprawozdaƒ finansowych;

6) gromadzenie i przechowywanie dowodów ksi´go-
wych oraz pozosta∏ej dokumentacji przewidzianej
ustawà;

7) poddanie badaniu i og∏oszenie sprawozdaƒ finan-
sowych w przypadkach przewidzianych ustawà.

4. Jednostka mo˝e w ramach przyj´tych zasad
(polityki) rachunkowoÊci stosowaç uproszczenia, je˝e-
li nie wywiera to istotnie ujemnego wp∏ywu na reali-
zacj´ obowiàzku okreÊlonego w ust. 1.

5. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialnoÊç
za wykonywanie obowiàzków w zakresie rachunko-
woÊci okreÊlonych ustawà, w tym z tytu∏u nadzoru,
równie˝ w przypadku, gdy okreÊlone obowiàzki w za-
kresie rachunkowoÊci — z wy∏àczeniem odpowiedzial-
noÊci za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie
spisu z natury — zostanà powierzone innej osobie za
jej zgodà. Przyj´cie odpowiedzialnoÊci przez innà oso-
b´ powinno byç stwierdzone w formie pisemnej.
W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ
wieloosobowy, a nie zosta∏a wskazana osoba odpo-
wiedzialna, odpowiedzialnoÊç ponoszà wszyscy
cz∏onkowie tego organu.

Art. 4a.27) 1. Kierownik jednostki oraz cz∏onkowie
rady nadzorczej lub innego organu nadzorujàcego
jednostki sà zobowiàzani do zapewnienia, aby sprawo-
zdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
spe∏nia∏y wymagania przewidziane w niniejszej usta-
wie.

2. Kierownik jednostki oraz cz∏onkowie rady nad-
zorczej lub innego organu nadzorujàcego jednostki
odpowiadajà solidarnie wobec spó∏ki za szkod´ wy-
rzàdzonà dzia∏aniem lub zaniechaniem stanowiàcym
naruszenie obowiàzku wynikajàcego z ust. 1.

Art. 5. 1. Przyj´te zasady (polityk´) rachunkowoÊci
nale˝y stosowaç w sposób ciàg∏y, dokonujàc w kolej-
nych latach obrotowych jednakowego grupowania
operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów,
w tym tak˝e dokonywania odpisów amortyzacyjnych
lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego
i sporzàdzania sprawozdaƒ finansowych tak, aby za
kolejne lata informacje z nich wynikajàce by∏y porów-
nywalne. Wykazane w ksi´gach rachunkowych na
dzieƒ ich zamkni´cia stany aktywów i pasywów nale-
˝y ujàç w tej samej wysokoÊci, w otwartych na na-
st´pny rok obrotowy ksi´gach rachunkowych.

2. Przy stosowaniu przyj´tych zasad (polityki) ra-
chunkowoÊci przyjmuje si´ za∏o˝enie, ˝e jednostka
b´dzie kontynuowa∏a w dajàcej si´ przewidzieç przy-
sz∏oÊci dzia∏alnoÊç w niezmniejszonym istotnie zakre-
sie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upad∏o-
Êci, chyba ˝e jest to niezgodne ze stanem faktycznym
lub prawnym. Ustalajàc zdolnoÊç jednostki do konty-
nuowania dzia∏alnoÊci, kierownik jednostki uwzgl´d-
nia wszystkie informacje dost´pne na dzieƒ sporzà-
dzenia sprawozdania finansowego, dotyczàce dajàcej
si´ przewidzieç przysz∏oÊci, obejmujàcej okres nie
krótszy ni˝ jeden rok od dnia bilansowego.

Art. 6. 1. W ksi´gach rachunkowych jednostki na-
le˝y ujàç wszystkie osiàgni´te, przypadajàce na jej
rzecz przychody i obcià˝ajàce jà koszty zwiàzane z ty-
mi przychodami dotyczàce danego roku obrotowego,
niezale˝nie od terminu ich zap∏aty.

———————
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 3.

———————
27) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 2 maja 2008 r. i ma zasto-
sowanie po raz pierwszy do sprawozdaƒ finansowych za
rok obrotowy rozpoczynajàcy si´ w 2008 r.



Dziennik Ustaw Nr 152 — 11765 — Poz. 1223

2. Dla zapewnienia wspó∏miernoÊci przychodów
i zwiàzanych z nimi kosztów do aktywów lub pasy-
wów danego okresu sprawozdawczego zaliczane b´-
dà koszty lub przychody dotyczàce przysz∏ych okre-
sów oraz przypadajàce na ten okres sprawozdawczy
koszty, które jeszcze nie zosta∏y poniesione.

Art. 7. 1. Poszczególne sk∏adniki aktywów i pasy-
wów wycenia si´ stosujàc rzeczywiÊcie poniesione na
ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowa-
niem zasady ostro˝noÊci. W szczególnoÊci nale˝y
w tym celu w wyniku finansowym, bez wzgl´du na je-
go wysokoÊç, uwzgl´dniç:

1) zmniejszenia wartoÊci u˝ytkowej lub handlowej
sk∏adników aktywów, w tym równie˝ dokonywane
w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorze-
niowych;

2) (uchylony);28)

3) wy∏àcznie niewàtpliwe pozosta∏e przychody ope-
racyjne i zyski nadzwyczajne;

4) wszystkie poniesione pozosta∏e koszty operacyjne
i straty nadzwyczajne;

5) rezerwy na znane jednostce ryzyko, gro˝àce straty
oraz skutki innych zdarzeƒ.

2. Zdarzenia, o których mowa w ust. 1, nale˝y
uwzgl´dniç tak˝e wtedy, gdy zostanà one ujawnione
mi´dzy dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczy-
wiÊcie nast´puje zamkni´cie ksiàg rachunkowych.

3. WartoÊç poszczególnych sk∏adników aktywów
i pasywów, przychodów i zwiàzanych z nimi kosztów,
jak te˝ zysków i strat nadzwyczajnych ustala si´ od-
dzielnie. Nie mo˝na kompensowaç ze sobà wartoÊci
ró˝nych co do rodzaju aktywów i pasywów, przycho-
dów i kosztów zwiàzanych z nimi oraz zysków i strat
nadzwyczajnych.

Art. 8. 1.29) OkreÊlajàc zasady (polityk´) rachunko-
woÊci nale˝y zapewniç wyodr´bnienie w rachunko-
woÊci wszystkich zdarzeƒ istotnych do oceny sytuacji
majàtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego
jednostki, przy zachowaniu zasady ostro˝noÊci, o któ-
rej mowa w art. 7.

2. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sy-
tuacji jednostka mo˝e, ze skutkiem od pierwszego
dnia roku obrotowego, bez wzgl´du na dat´ podj´cia
decyzji, zmieniç dotychczas stosowane rozwiàzania na
inne, przewidziane ustawà. Zmiana dotychczas stoso-
wanych rozwiàzaƒ wymaga równie˝ okreÊlenia w in-
formacji dodatkowej wp∏ywu tych zmian na sprawo-
zdania finansowe wymagane innymi przepisami pra-
wa, je˝eli zosta∏y one sporzàdzone za okres, w którym
powy˝sze rozwiàzania uleg∏y zmianie. W przypadku
takim nale˝y w sprawozdaniu finansowym jednostki
za rok obrotowy, w którym zmiany te nastàpi∏y, podaç

przyczyny tych zmian, okreÊliç liczbowo ich wp∏yw na
wynik finansowy oraz zapewniç porównywalnoÊç da-
nych sprawozdania finansowego dotyczàcych roku
poprzedzajàcego rok obrotowy, w którym dokonano
zmian.

3.30) W przypadku zmian zasad (polityki) rachunko-
woÊci, spowodowanych zaprzestaniem stosowania
MSR przy sporzàdzaniu sprawozdaƒ finansowych
przez jednostki, o których mowa w art. 45 ust. 1a i 1b,
skutki finansowe przejÊcia na zasady (polityk´) ra-
chunkowoÊci okreÊlone w ustawie odnosi si´ na kapi-
ta∏ (fundusz) w∏asny i wykazuje jako zysk (strata) z lat
ubieg∏ych, a je˝eli skutki przeszacowania aktywów do-
konanego zgodnie z MSR rozliczono z kapita∏em (fun-
duszem) z aktualizacji wyceny — jako zmian´ stanu
tego kapita∏u (funduszu). Do zmian zasad (polityki) ra-
chunkowoÊci polegajàcych na zaprzestaniu stosowa-
nia MSR przy sporzàdzaniu sprawozdaƒ finansowych
stosuje si´ odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.

Rozdzia∏ 2

Prowadzenie ksiàg rachunkowych

Art. 9. Ksi´gi rachunkowe prowadzi si´ w j´zyku
polskim i w walucie polskiej.

Art. 10. 1. Jednostka powinna posiadaç dokumen-
tacj´ opisujàcà w j´zyku polskim przyj´te przez nià za-
sady (polityk´) rachunkowoÊci, a w szczególnoÊci do-
tyczàce:

1) okreÊlenia roku obrotowego i wchodzàcych w je-
go sk∏ad okresów sprawozdawczych;

2)31) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustala-
nia wyniku finansowego;

3) sposobu prowadzenia ksiàg rachunkowych, w tym
co najmniej:

a) zak∏adowego planu kont, ustalajàcego wykaz
kont ksi´gi g∏ównej, przyj´te zasady klasyfikacji
zdarzeƒ, zasady prowadzenia kont ksiàg po-
mocniczych oraz ich powiàzania z kontami ksi´-
gi g∏ównej,

b)32) wykazu ksiàg rachunkowych, a przy prowa-
dzeniu ksiàg rachunkowych przy u˝yciu kompu-
tera — wykazu zbiorów danych tworzàcych ksi´-
gi rachunkowe na informatycznych noÊnikach
danych z okreÊleniem ich struktury, wzajem-
nych powiàzaƒ oraz ich funkcji w organizacji ca-
∏oÊci ksiàg rachunkowych i w procesach prze-
twarzania danych,

c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy
prowadzeniu ksiàg rachunkowych przy u˝yciu
komputera — opisu systemu informatycznego,
zawierajàcego wykaz programów, procedur lub

———————
28) Przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o zmianie ustawy o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 113,
poz. 1186 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 3.

———————
30) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 2.
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia

4 wrzeÊnia 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia
terminologii informatycznej (Dz. U. Nr 171, poz. 1056),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 8 paêdziernika 2008 r.
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funkcji, w zale˝noÊci od struktury oprogramo-
wania, wraz z opisem algorytmów i parame-
trów oraz programowych zasad ochrony da-
nych, w tym w szczególnoÊci metod zabezpie-
czenia dost´pu do danych i systemu ich prze-
twarzania, a ponadto okreÊlenie wersji oprogra-
mowania i daty rozpocz´cia jego eksploatacji;

4) systemu s∏u˝àcego ochronie danych i ich zbiorów,
w tym dowodów ksi´gowych, ksiàg rachunko-
wych i innych dokumentów stanowiàcych podsta-
w´ dokonanych w nich zapisów.

2. Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej
i aktualizuje dokumentacj´, o której mowa w ust. 1.

3.33) W sprawach nieuregulowanych przepisami
ustawy, przyjmujàc zasady (polityk´) rachunkowoÊci,
jednostki mogà stosowaç krajowe standardy rachun-
kowoÊci wydane przez Komitet Standardów Rachun-
kowoÊci. W przypadku braku odpowiedniego standar-
du krajowego, jednostki, inne ni˝ wymienione
w art. 2 ust. 3, mogà stosowaç MSR.

Art. 11.34) 1. Ksi´gi rachunkowe prowadzi si´
w siedzibie jednostki.

2. Jednostki posiadajàce oddzia∏y (zak∏ady) mogà
prowadziç ksi´gi rachunkowe w siedzibie jednostki 
albo oddzia∏ów (zak∏adów).

3. Ksi´gi rachunkowe mogà byç prowadzone na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza siedzibà
jednostki albo oddzia∏u (zak∏adu), w przypadku okreÊ-
lonym w art. 13 ust. 2 i 3 oraz w razie powierzenia ich
prowadzenia podmiotowi prowadzàcemu dzia∏alnoÊç
w zakresie us∏ugowego prowadzenia ksiàg rachunko-
wych.

4. W przypadku nieprowadzenia ksiàg rachunko-
wych w siedzibie jednostki albo oddzia∏u (zak∏adu)
kierownik jednostki obowiàzany jest:

1) powiadomiç w∏aÊciwy urzàd skarbowy o miejscu
prowadzenia ksiàg w terminie 15 dni od dnia wy-
dania ksiàg poza siedzib´ jednostki albo oddzia∏u
(zak∏adu);

2) zapewniç dost´pnoÊç ksiàg rachunkowych do ba-
dania przez upowa˝nione organy kontroli ze-
wn´trznej w siedzibie jednostki albo oddzia∏u (za-
k∏adu).

Art. 12. 1.35) Ksi´gi rachunkowe otwiera si´, z za-
strze˝eniem ust. 3:

1) na dzieƒ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci, którym jest
dzieƒ pierwszego zdarzenia wywo∏ujàcego skutki
o charakterze majàtkowym lub finansowym,

2) na poczàtek ka˝dego nast´pnego roku obrotowe-
go,

3) na dzieƒ zmiany formy prawnej,

4) na dzieƒ wpisu do rejestru po∏àczenia jednostek
lub podzia∏u jednostki, powodujàcych powstanie
nowej jednostki (jednostek),

5) na dzieƒ rozpocz´cia likwidacji lub og∏oszenia
upad∏oÊci

— w ciàgu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeƒ.

2.35) Ksi´gi rachunkowe zamyka si´, z zastrze˝e-
niem ust. 3 i 3a:

1) na dzieƒ koƒczàcy rok obrotowy,

2) na dzieƒ zakoƒczenia dzia∏alnoÊci jednostki, w tym
równie˝ jej sprzeda˝y, zakoƒczenia likwidacji lub
post´powania upad∏oÊciowego, o ile nie nastàpi∏o
jego umorzenie,

3) na dzieƒ poprzedzajàcy zmian´ formy prawnej,

4) w jednostce przejmowanej na dzieƒ po∏àczenia
zwiàzanego z przej´ciem jednostki przez innà jed-
nostk´, to jest na dzieƒ wpisu do rejestru tego po-
∏àczenia,

5) na dzieƒ poprzedzajàcy dzieƒ podzia∏u lub po∏à-
czenia jednostek, je˝eli w wyniku podzia∏u lub po-
∏àczenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzieƒ
poprzedzajàcy dzieƒ wpisu do rejestru po∏àczenia
lub podzia∏u,

6) na dzieƒ poprzedzajàcy dzieƒ postawienia jed-
nostki w stan likwidacji lub og∏oszenia upad∏oÊci,

7) na inny dzieƒ bilansowy okreÊlony odr´bnymi
przepisami

— nie póêniej ni˝ w ciàgu 3 miesi´cy od dnia zaist-
nienia tych zdarzeƒ.

3.35) Mo˝na nie zamykaç i nie otwieraç ksiàg ra-
chunkowych w przypadku:

1) przekszta∏cenia spó∏ki osobowej oraz spó∏ki cywil-
nej w innà spó∏k´ osobowà, a tak˝e spó∏ki kapita-
∏owej w innà spó∏k´ kapita∏owà;

2) po∏àczenia jednostek, gdy w myÊl ustawy rozlicze-
nie po∏àczenia nast´puje metodà ∏àczenia udzia-
∏ów i nie powoduje powstania nowej jednostki;

3) og∏oszenia upad∏oÊci jednostki z mo˝liwoÊcià za-
warcia uk∏adu.

3a.36) Mo˝na nie zamykaç ksiàg rachunkowych, je-
˝eli podzia∏ jednostki nast´puje przez wydzielenie.

4. Ostateczne zamkni´cie i otwarcie ksiàg rachun-
kowych jednostki kontynuujàcej dzia∏alnoÊç powinno
nastàpiç najpóêniej w ciàgu 15 dni od dnia zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

5. Zamkni´cie ksiàg rachunkowych polega na nie-
odwracalnym wy∏àczeniu mo˝liwoÊci dokonywania
zapisów ksi´gowych w zbiorach tworzàcych zamkni´-
te ksi´gi rachunkowe, z uwzgl´dnieniem art. 13
ust. 2 i 3.

———————
33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 2.
35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
36) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
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Art. 13. 1. Ksi´gi rachunkowe obejmujà zbiory za-
pisów ksi´gowych, obrotów (sum zapisów) i sald, któ-
re tworzà:

1) dziennik;

2) ksi´g´ g∏ównà;

3) ksi´gi pomocnicze;

4) zestawienia: obrotów i sald kont ksi´gi g∏ównej
oraz sald kont ksiàg pomocniczych;

5) wykaz sk∏adników aktywów i pasywów (inwen-
tarz).

2. Przy prowadzeniu ksiàg rachunkowych przy
u˝yciu komputera za równowa˝ne z nimi uwa˝a si´
odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowoÊci,
zorganizowane w formie oddzielnych komputero-
wych zbiorów danych, bazy danych lub wyodr´bnio-
nych jej cz´Êci, bez wzgl´du na miejsce ich powstania
i przechowywania.

3.37) Warunkiem utrzymywania zasobów informa-
cyjnych systemu rachunkowoÊci w formie okreÊlonej
w ust. 2 jest posiadanie przez jednostk´ oprogramo-
wania umo˝liwiajàcego uzyskiwanie czytelnych infor-
macji w odniesieniu do zapisów dokonanych w ksi´-
gach rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub
przeniesienie na informatyczny noÊnik danych.

4. Ksi´gi rachunkowe, z uwzgl´dnieniem techniki
ich prowadzenia, powinny byç:

1) trwale oznaczone nazwà (pe∏nà lub skróconà) jed-
nostki, której dotyczà (ka˝da ksi´ga wiàzana, ka˝-
da luêna karta kontowa, tak˝e je˝eli majà one po-
staç wydruku komputerowego lub zestawienia
wyÊwietlanego na ekranie monitora komputera),
nazwà danego rodzaju ksi´gi rachunkowej oraz
nazwà programu przetwarzania;

2) wyraênie oznaczone co do roku obrotowego, okre-
su sprawozdawczego i daty sporzàdzenia;

3) przechowywane starannie w ustalonej kolejnoÊci.

5. Przy prowadzeniu ksiàg rachunkowych przy
u˝yciu komputera nale˝y zapewniç automatycznà
kontrol´ ciàg∏oÊci zapisów, przenoszenia obrotów lub
sald. Wydruki komputerowe ksiàg rachunkowych po-
winny sk∏adaç si´ z automatycznie numerowanych
stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, oraz byç
sumowane na kolejnych stronach w sposób ciàg∏y
w roku obrotowym.

6.38) Ksi´gi rachunkowe nale˝y wydrukowaç nie
póêniej ni˝ na koniec roku obrotowego. Za równowa˝-
ne z wydrukiem uznaje si´ przeniesienie treÊci ksiàg
rachunkowych na informatyczny noÊnik danych, za-
pewniajàcy trwa∏oÊç zapisu informacji, przez czas nie
krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiàg
rachunkowych.

Art. 14. 1. Dziennik zawiera chronologiczne uj´cie
zdarzeƒ, jakie nastàpi∏y w danym okresie sprawo-
zdawczym. Bez wzgl´du na technik´ prowadzenia
ksiàg rachunkowych dziennik powinien umo˝liwiaç
uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia ob-
rotów i sald kont ksi´gi g∏ównej.

2. Zapisy w dzienniku muszà byç kolejno numero-
wane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób cià-
g∏y. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powi-
nien umo˝liwiaç ich jednoznaczne powiàzanie ze
sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami ksi´go-
wymi.

3. Je˝eli stosuje si´ dzienniki cz´Êciowe, grupujà-
ce zdarzenia wed∏ug ich rodzajów, to nale˝y sporzà-
dziç zestawienie obrotów tych dzienników za dany
okres sprawozdawczy.

4. Przy prowadzeniu ksiàg rachunkowych przy
u˝yciu komputera zapis ksi´gowy powinien posiadaç
automatycznie nadany numer pozycji, pod którà zo-
sta∏ wprowadzony do dziennika, a tak˝e dane pozwa-
lajàce na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treÊç za-
pisu.

Art. 15. 1. Konta ksi´gi g∏ównej zawierajà zapisy
o zdarzeniach w uj´ciu systematycznym. Na kontach
ksi´gi g∏ównej obowiàzuje uj´cie zarejestrowanych
uprzednio lub równoczeÊnie w dzienniku zdarzeƒ,
zgodnie z zasadà podwójnego zapisu.

2. Zapisów na okreÊlonym koncie ksi´gi g∏ównej
dokonuje si´ w kolejnoÊci chronologicznej.

Art. 16. 1. Konta ksiàg pomocniczych zawierajà za-
pisy b´dàce uszczegó∏owieniem i uzupe∏nieniem zapi-
sów kont ksi´gi g∏ównej. Prowadzi si´ je w uj´ciu sys-
tematycznym jako wyodr´bniony system ksiàg, karto-
tek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych,
uzgodniony z saldami i zapisami na kontach ksi´gi
g∏ównej.

2. Na kontach ksiàg pomocniczych mo˝na w ciàgu
okresu sprawozdawczego stosowaç, obok lub zamiast
jednostek pieni´˝nych, jednostki naturalne. Nale˝y
wówczas sporzàdziç na koniec okresu sprawozdaw-
czego zestawienie zapisów dokonanych na kontach
ksiàg pomocniczych w jednostkach naturalnych
i ustaliç ich wartoÊç.

3. (uchylony).39)

Art. 17. 1. Konta ksiàg pomocniczych prowadzi si´
w szczególnoÊci dla:

1) Êrodków trwa∏ych, w tym tak˝e Êrodków trwa∏ych
w budowie, wartoÊci niematerialnych i prawnych
oraz dokonywanych od nich odpisów amortyza-
cyjnych lub umorzeniowych;

2) rozrachunków z kontrahentami;

3) rozrachunków z pracownikami, a w szczególnoÊci
jako imiennà ewidencj´ wynagrodzeƒ pracowni-
ków zapewniajàcà uzyskanie informacji, z ca∏ego
okresu zatrudnienia;———————

37) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 32.

38) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 32.

———————
39) Przez art. 1 pkt 13 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 28.
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4) operacji sprzeda˝y (kolejno numerowane w∏asne
faktury i inne dowody, ze szczegó∏owoÊcià nie-
zb´dnà do celów podatkowych);

5) operacji zakupu (obce faktury i inne dowody, ze
szczegó∏owoÊcià niezb´dnà do wyceny sk∏adni-
ków aktywów i do celów podatkowych);

6) kosztów i istotnych dla jednostki sk∏adników akty-
wów;

7) operacji gotówkowych w przypadku prowadzenia
kasy.

2. Kierownik jednostki, uwzgl´dniajàc rodzaj i war-
toÊç poszczególnych grup rzeczowych sk∏adników ak-
tywów obrotowych posiadanych przez jednostk´, po-
dejmuje decyzj´ o stosowaniu jednej z nast´pujàcych
metod prowadzenia kont ksiàg pomocniczych dla tych
grup sk∏adników:

1) ewidencj´ iloÊciowo-wartoÊciowà, w której dla
ka˝dego sk∏adnika ujmuje si´ obroty i stany w jed-
nostkach naturalnych i pieni´˝nych;

2) ewidencj´ iloÊciowà obrotów i stanów, prowadzo-
nà dla poszczególnych sk∏adników lub ich jedno-
rodnych grup wy∏àcznie w jednostkach natural-
nych. WartoÊç stanu wycenia si´ przynajmniej na
koniec okresu sprawozdawczego, za który nast´-
pujà rozliczenia z bud˝etem z tytu∏u podatku do-
chodowego, dokonane na podstawie danych rze-
czywistych;

3) ewidencj´ wartoÊciowà obrotów i stanów towa-
rów oraz opakowaƒ, prowadzonà dla punktów ob-
rotu detalicznego lub miejsc sk∏adowania, której
przedmiotem zapisów sà tylko przychody, rozcho-
dy i stany ca∏ego zapasu;

4) odpisywania w koszty wartoÊci materia∏ów i towa-
rów na dzieƒ ich zakupu lub produktów gotowych
w momencie ich wytworzenia, po∏àczone z ustala-
niem stanu tych sk∏adników aktywów i jego wyce-
ny oraz korekty kosztów o wartoÊç tego stanu, nie
póêniej ni˝ na dzieƒ bilansowy.

Art. 18. 1. Na podstawie zapisów na kontach ksi´-
gi g∏ównej sporzàdza si´ na koniec ka˝dego okresu
sprawozdawczego, nie rzadziej ni˝ na koniec miesià-
ca, zestawienie obrotów i sald, zawierajàce:

1) symbole lub nazwy kont;

2) salda kont na dzieƒ otwarcia ksiàg rachunkowych,
obroty za okres sprawozdawczy i narastajàco od
poczàtku roku obrotowego oraz salda na koniec
okresu sprawozdawczego;

3) sum´ sald na dzieƒ otwarcia ksiàg rachunkowych,
obrotów za okres sprawozdawczy i narastajàco od
poczàtku roku obrotowego oraz sald na koniec
okresu sprawozdawczego.

Obroty tego zestawienia powinny byç zgodne z ob-
rotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów
dzienników cz´Êciowych.

2. Co najmniej na dzieƒ zamkni´cia ksiàg rachun-
kowych sporzàdza si´ zestawienia sald wszystkich
kont ksiàg pomocniczych, a na dzieƒ inwentaryzacji —
zestawienia sald inwentaryzowanej grupy sk∏adników
aktywów.

Art. 19. 1. Wykaz sk∏adników aktywów i pasywów
(inwentarz), potwierdzony ich inwentaryzacjà, sporzà-
dzajà jednostki, które uprzednio nie prowadzi∏y ksiàg
rachunkowych w sposób okreÊlony ustawà. W pozo-
sta∏ych jednostkach rol´ inwentarza spe∏nia zestawie-
nie obrotów i sald kont ksi´gi g∏ównej oraz zestawie-
nia sald kont ksiàg pomocniczych sporzàdzone na
dzieƒ zamkni´cia ksiàg rachunkowych.

2. Pozycje inwentarza sporzàdzonego przez jed-
nostki, które nie prowadzi∏y uprzednio ksiàg rachun-
kowych, powinny stanowiç odpowiedniki lub rozwi-
ni´cia poszczególnych pozycji bilansu otwarcia.
Sk∏adniki aktywów i pasywów wycenia si´ w inwenta-
rzu wed∏ug zasad okreÊlonych w rozdziale 4.

Art. 20. 1. Do ksiàg rachunkowych okresu sprawo-
zdawczego nale˝y wprowadziç, w postaci zapisu, ka˝-
de zdarzenie, które nastàpi∏o w tym okresie sprawo-
zdawczym.

2. Podstawà zapisów w ksi´gach rachunkowych
sà dowody ksi´gowe stwierdzajàce dokonanie opera-
cji gospodarczej, zwane dalej „dowodami êród∏owy-
mi”:

1) zewn´trzne obce — otrzymane od kontrahentów;

2) zewn´trzne w∏asne — przekazywane w oryginale
kontrahentom;

3) wewn´trzne — dotyczàce operacji wewnàtrz jed-
nostki.

3. Podstawà zapisów mogà byç równie˝ sporzà-
dzone przez jednostk´ dowody ksi´gowe:

1) zbiorcze — s∏u˝àce do dokonania ∏àcznych zapi-
sów zbioru dowodów êród∏owych, które muszà
byç w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienio-
ne;

2) korygujàce poprzednie zapisy;

3) zast´pcze — wystawione do czasu otrzymania ze-
wn´trznego obcego dowodu êród∏owego;

4) rozliczeniowe — ujmujàce ju˝ dokonane zapisy
wed∏ug nowych kryteriów klasyfikacyjnych.

4. W przypadku uzasadnionego braku mo˝liwoÊci
uzyskania zewn´trznych obcych dowodów êród∏o-
wych, kierownik jednostki mo˝e zezwoliç na udoku-
mentowanie operacji gospodarczej za pomocà ksi´-
gowych dowodów zast´pczych, sporzàdzonych przez
osoby dokonujàce tych operacji. Nie mo˝e to jednak
dotyczyç operacji gospodarczych, których przedmio-
tem sà zakupy opodatkowane podatkiem od towarów
i us∏ug oraz skup metali nie˝elaznych od ludnoÊci.

5. Przy prowadzeniu ksiàg rachunkowych przy
u˝yciu komputera za równowa˝ne z dowodami êró-
d∏owymi uwa˝a si´ zapisy w ksi´gach rachunkowych,
wprowadzane automatycznie za poÊrednictwem urzà-
dzeƒ ∏àcznoÊci, informatycznych noÊników danych
lub tworzone wed∏ug algorytmu (programu) na pod-
stawie informacji zawartych ju˝ w ksi´gach, przy za-
pewnieniu, ˝e podczas rejestrowania tych zapisów zo-
stanà spe∏nione co najmniej nast´pujàce warunki:40)

———————
40) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym

przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 32.
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1) uzyskajà one trwale czytelnà postaç zgodnà z tre-
Êcià odpowiednich dowodów ksi´gowych;

2) mo˝liwe jest stwierdzenie êród∏a ich pochodzenia
oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich wpro-
wadzenie;

3) stosowana procedura zapewnia sprawdzenie po-
prawnoÊci przetworzenia odnoÊnych danych oraz
kompletnoÊci i identycznoÊci zapisów;

4) dane êród∏owe w miejscu ich powstania sà odpo-
wiednio chronione, w sposób zapewniajàcy ich
niezmiennoÊç, przez okres wymagany do przecho-
wywania danego rodzaju dowodów ksi´gowych.

Art. 21. 1. Dowód ksi´gowy powinien zawieraç co
najmniej:

1) okreÊlenie rodzaju dowodu i jego numeru identy-
fikacyjnego;

2) okreÊlenie stron (nazwy, adresy) dokonujàcych
operacji gospodarczej;

3) opis operacji oraz jej wartoÊç, je˝eli to mo˝liwe,
okreÊlonà tak˝e w jednostkach naturalnych;

4) dat´ dokonania operacji, a gdy dowód zosta∏ spo-
rzàdzony pod innà datà — tak˝e dat´ sporzàdzenia
dowodu;

5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wy-
dano lub od której przyj´to sk∏adniki aktywów;

6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania do-
wodu do uj´cia w ksi´gach rachunkowych przez
wskazanie miesiàca oraz sposobu uj´cia dowodu
w ksi´gach rachunkowych (dekretacja), podpis
osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

7) (uchylony).41)

1a.42) Mo˝na zaniechaç zamieszczania na dowo-
dzie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, je˝eli
wynika to z odr´bnych przepisów lub techniki doku-
mentowania zapisów ksi´gowych.

2. WartoÊç mo˝e byç w dowodzie pomini´ta, je˝e-
li w toku przetwarzania w rachunkowoÊci danych wy-
ra˝onych w jednostkach naturalnych nast´puje ich
wycena, potwierdzona stosownym wydrukiem.

3. Dowód ksi´gowy opiewajàcy na waluty obce
powinien zawieraç przeliczenie ich wartoÊci na walu-
t´ polskà wed∏ug kursu obowiàzujàcego w dniu prze-
prowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przelicze-
nia zamieszcza si´ bezpoÊrednio na dowodzie, chyba
˝e system przetwarzania danych zapewnia automa-
tyczne przeliczenie walut obcych na walut´ polskà,
a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowied-
ni wydruk.

4. Je˝eli dowód nie dokumentuje przekazania lub
przej´cia sk∏adnika aktywów, przeniesienia prawa
w∏asnoÊci lub u˝ytkowania wieczystego gruntu albo
nie jest dowodem zast´pczym, podpisy osób, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 5, mogà byç zastàpione zna-
kami zapewniajàcymi ustalenie tych osób. Podpisy na
dokumentach ubezpieczenia i emitowanych papie-
rach wartoÊciowych mogà byç odtworzone mecha-
nicznie.

5. Na ˝àdanie organów kontroli lub bieg∏ego rewi-
denta nale˝y zapewniç wiarygodne przet∏umaczenie
na j´zyk polski treÊci wskazanych przez nich dowo-
dów, sporzàdzonych w j´zyku obcym.

Art. 22. 1. Dowody ksi´gowe powinny byç rzetel-
ne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem opera-
cji gospodarczej, którà dokumentujà, kompletne, za-
wierajàce co najmniej dane okreÊlone w art. 21, oraz
wolne od b∏´dów rachunkowych. Niedopuszczalne
jest dokonywanie w dowodach ksi´gowych wymazy-
wania i przeróbek.

2. B∏´dy w dowodach êród∏owych zewn´trznych
obcych i w∏asnych mo˝na korygowaç jedynie przez
wys∏anie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu
zawierajàcego sprostowanie, wraz ze stosownym uza-
sadnieniem, chyba ˝e inne przepisy stanowià inaczej.

3. B∏´dy w dowodach wewn´trznych mogà byç
poprawiane przez skreÊlenie b∏´dnej treÊci lub kwoty,
z utrzymaniem czytelnoÊci skreÊlonych wyra˝eƒ lub
liczb, wpisanie treÊci poprawnej i daty poprawki oraz
z∏o˝enie podpisu osoby do tego upowa˝nionej, o ile
odr´bne przepisy nie stanowià inaczej. Nie mo˝na po-
prawiaç pojedynczych liter lub cyfr.

4. Je˝eli jednà operacj´ dokumentuje wi´cej ni˝ je-
den dowód lub wi´cej ni˝ jeden egzemplarz dowodu,
kierownik jednostki ustala sposób post´powania
z ka˝dym z nich i wskazuje, który dowód lub jego eg-
zemplarz b´dzie podstawà do dokonania zapisu.

Art. 23. 1. Zapisów w ksi´gach rachunkowych do-
konuje si´ w sposób trwa∏y, bez pozostawiania miejsc
pozwalajàcych na póêniejsze dopiski lub zmiany. Przy
prowadzeniu ksiàg rachunkowych przy u˝yciu kompu-
tera nale˝y stosowaç w∏aÊciwe procedury i Êrodki
chroniàce przed zniszczeniem, modyfikacjà lub ukry-
ciem zapisu.

2. Zapis ksi´gowy powinien zawieraç co najmniej:

1) dat´ dokonania operacji gospodarczej;

2) okreÊlenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowo-
du ksi´gowego stanowiàcego podstaw´ zapisu
oraz jego dat´, je˝eli ró˝ni si´ ona od daty dokona-
nia operacji;

3) zrozumia∏y tekst, skrót lub kod opisu operacji,
z tym ˝e nale˝y posiadaç pisemne objaÊnienia tre-
Êci skrótów lub kodów;

4) kwot´ i dat´ zapisu;

5) oznaczenie kont, których dotyczy.

3. Zapisów dotyczàcych operacji wyra˝onych
w walutach obcych dokonuje si´ w sposób umo˝li-
wiajàcy ustalenie kwoty operacji w walucie polskiej
i obcej.

———————
41) Przez art. 1 pkt 16 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mo-

wa w odnoÊniku 28.
42) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia

16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o doradztwie podat-
kowym oraz ustawy o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2005 r.
Nr 10, poz. 66), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lutego
2005 r.
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4. Zapisy w dzienniku i na kontach ksi´gi g∏ównej
powinny byç powiàzane ze sobà w sposób umo˝liwia-
jàcy ich sprawdzenie.

5. Zapisy w ksi´gach rachunkowych powinny byç
dokonane w sposób zapewniajàcy ich trwa∏oÊç, przez
czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania
ksiàg rachunkowych.

Art. 24. 1. Ksi´gi rachunkowe powinny byç prowa-
dzone rzetelnie, bezb∏´dnie, sprawdzalnie i bie˝àco.

2. Ksi´gi rachunkowe uznaje si´ za rzetelne, je˝eli
dokonane w nich zapisy odzwierciedlajà stan rzeczy-
wisty.

3. Ksi´gi rachunkowe uznaje si´ za prowadzone
bezb∏´dnie, je˝eli wprowadzono do nich kompletnie
i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksi´go-
wania w danym miesiàcu dowody ksi´gowe, zapew-
niono ciàg∏oÊç zapisów oraz bezb∏´dnoÊç dzia∏ania
stosowanych procedur obliczeniowych.

4. Ksi´gi rachunkowe uznaje si´ za sprawdzalne,
je˝eli umo˝liwiajà stwierdzenie poprawnoÊci dokona-
nych w nich zapisów, stanów (sald) oraz dzia∏ania sto-
sowanych procedur obliczeniowych, a w szczególno-
Êci:

1) udokumentowanie zapisów pozwala na identyfi-
kacj´ dowodów i sposobu ich zapisania w ksi´-
gach rachunkowych na wszystkich etapach prze-
twarzania danych;

2) zapisy uporzàdkowane sà chronologicznie i syste-
matycznie wed∏ug kryteriów klasyfikacyjnych
umo˝liwiajàcych sporzàdzenie obowiàzujàcych
jednostk´ sprawozdaƒ finansowych i innych,
sprawozdaƒ, w tym deklaracji podatkowych oraz
dokonanie rozliczeƒ finansowych;

3) w przypadku prowadzenia ksiàg rachunkowych
przy u˝yciu komputera zapewniona jest kontrola
kompletnoÊci zbiorów systemu rachunkowoÊci
oraz parametrów przetwarzania danych;

4) zapewniony jest dost´p do zbiorów danych po-
zwalajàcych, bez wzgl´du na stosowanà technik´,
na uzyskanie w dowolnym czasie i za dowolnie
wybrany okres sprawozdawczy jasnych i zrozu-
mia∏ych informacji o treÊci zapisów dokonanych
w ksi´gach rachunkowych.

5. Ksi´gi rachunkowe uznaje si´ za prowadzone
bie˝àco, je˝eli:

1) pochodzàce z nich informacje umo˝liwiajà spo-
rzàdzenie w terminie obowiàzujàcych jednostk´
sprawozdaƒ finansowych i innych, sprawozdaƒ,
w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie
rozliczeƒ finansowych;

2) zestawienia obrotów i sald kont ksi´gi g∏ównej sà
sporzàdzane przynajmniej za poszczególne okresy
sprawozdawcze, nie rzadziej ni˝ na koniec miesià-
ca, w terminie, o którym mowa w pkt 1, a za rok
obrotowy — nie póêniej ni˝ do 85 dnia po dniu 
bilansowym;

3) uj´cie wp∏at i wyp∏at gotówkà, czekami i wekslami
obcymi oraz obrotu detalicznego i gastronomii na-
st´puje w tym samym dniu, w którym zosta∏y do-
konane.

Art. 25. 1. Stwierdzone b∏´dy w zapisach poprawia
si´:

1) przez skreÊlenie dotychczasowej treÊci i wpisanie
nowej, z zachowaniem czytelnoÊci b∏´dnego zapi-
su, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty;
poprawki takie muszà byç dokonane jednoczeÊnie
we wszystkich ksi´gach rachunkowych i nie mogà
nastàpiç po zamkni´ciu miesiàca lub

2) przez wprowadzenie do ksiàg rachunkowych do-
wodu zawierajàcego korekty b∏´dnych zapisów,
dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko
ujemnymi.

2. W razie ujawnienia b∏´dów po zamkni´ciu mie-
siàca lub prowadzenia ksiàg rachunkowych przy u˝y-
ciu komputera, dozwolone sà tylko korekty dokonane
w sposób okreÊlony w ust. 1 pkt 2.

Rozdzia∏ 3

Inwentaryzacja

Art. 26. 1. Jednostki przeprowadzajà na ostatni
dzieƒ ka˝dego roku obrotowego inwentaryzacj´:

1)43) aktywów pieni´˝nych (z wyjàtkiem zgromadzo-
nych na rachunkach bankowych), papierów warto-
Êciowych w postaci materialnej, rzeczowych
sk∏adników aktywów obrotowych, Êrodków trwa-
∏ych oraz nieruchomoÊci zaliczonych do inwesty-
cji, z zastrze˝eniem pkt 3, a tak˝e maszyn i urzà-
dzeƒ wchodzàcych w sk∏ad Êrodków trwa∏ych
w budowie — drogà spisu ich iloÊci z natury, wy-
ceny tych iloÊci, porównania wartoÊci z danymi
ksiàg rachunkowych oraz wyjaÊnienia i rozliczenia
ewentualnych ró˝nic;

2)43) aktywów finansowych zgromadzonych na ra-
chunkach bankowych lub przechowywanych przez
inne jednostki, w tym papierów wartoÊciowych
w formie zdematerializowanej, nale˝noÊci, w tym
udzielonych po˝yczek, z zastrze˝eniem pkt 3, oraz
powierzonych kontrahentom w∏asnych sk∏adni-
ków aktywów — drogà otrzymania od banków
i uzyskania od kontrahentów potwierdzeƒ prawi-
d∏owoÊci wykazanego w ksi´gach rachunkowych
jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaÊnienia
i rozliczenia ewentualnych ró˝nic;

3)43) Êrodków trwa∏ych, do których dost´p jest
znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwali-
fikowanych do nieruchomoÊci, nale˝noÊci spor-
nych i wàtpliwych, a w bankach równie˝ nale˝no-
Êci zagro˝onych, nale˝noÊci i zobowiàzaƒ wobec
osób nieprowadzàcych ksiàg rachunkowych, z ty-
tu∏ów publicznoprawnych, a tak˝e aktywów i pa-
sywów niewymienionych w pkt 1 i 2 oraz wymie-
nionych w pkt 1 i 2, je˝eli przeprowadzenie ich
spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasad-
nionych nie by∏o mo˝liwe — drogà porównania
danych ksiàg rachunkowych z odpowiednimi do-
kumentami i weryfikacji wartoÊci tych sk∏adni-
ków.

———————
43) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
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2. Inwentaryzacjà drogà spisu z natury obejmuje
si´ równie˝ znajdujàce si´ w jednostce sk∏adniki akty-
wów, b´dàce w∏asnoÊcià innych jednostek, powierzo-
ne jej do sprzeda˝y, przechowania, przetwarzania lub
u˝ywania, powiadamiajàc te jednostki o wynikach spi-
su. Obowiàzek ten nie dotyczy jednostek Êwiadczà-
cych us∏ugi pocztowe, transportowe, spedycyjne
i sk∏adowania.

3. Termin i cz´stotliwoÊç inwentaryzacji, okreÊlone
w ust. 1, uwa˝a si´ za dotrzymane, je˝eli inwentaryza-
cj´:

1) sk∏adników aktywów — z wy∏àczeniem aktywów
pieni´˝nych, papierów wartoÊciowych, produk-
tów w toku produkcji oraz materia∏ów, towarów
i produktów gotowych, okreÊlonych w art. 17
ust. 2 pkt 4 — rozpocz´to nie wczeÊniej ni˝ 3 mie-
siàce przed koƒcem roku obrotowego, a zakoƒ-
czono do 15 dnia nast´pnego roku, ustalenie zaÊ
stanu nastàpi∏o przez dopisanie lub odpisanie od
stanu stwierdzonego drogà spisu z natury lub po-
twierdzenia salda — przychodów i rozchodów
(zwi´kszeƒ i zmniejszeƒ), jakie nastàpi∏y mi´dzy
datà spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia
stanu wynikajàcego z ksiàg rachunkowych, przy
czym stan wynikajàcy z ksiàg rachunkowych nie
mo˝e byç ustalony po dniu bilansowym;

2) zapasów materia∏ów, towarów, produktów goto-
wych i pó∏produktów znajdujàcych si´ w strze˝o-
nych sk∏adowiskach i obj´tych ewidencjà iloÊcio-
wo-wartoÊciowà — przeprowadzono raz w ciàgu
2 lat;

3)44) nieruchomoÊci zaliczonych do Êrodków trwa-
∏ych oraz inwestycji, jak te˝ znajdujàcych si´ na te-
renie strze˝onym innych Êrodków trwa∏ych oraz
maszyn i urzàdzeƒ wchodzàcych w sk∏ad Êrodków
trwa∏ych w budowie — przeprowadzono raz w cià-
gu 4 lat;

4)45) zapasów towarów i materia∏ów (opakowaƒ) ob-
j´tych ewidencjà wartoÊciowà w punktach obrotu
detalicznego jednostki — przeprowadzono raz
w roku;

5)45) zapasów drewna w jednostkach prowadzàcych
gospodark´ leÊnà — przeprowadzono raz w roku.

4.46) Inwentaryzacj´, o której mowa w ust. 1, prze-
prowadza si´ równie˝ na dzieƒ zakoƒczenia dzia∏alno-
Êci przez jednostk´ oraz na dzieƒ poprzedzajàcy po-
stawienie jej w stan likwidacji lub og∏oszenia upad∏o-
Êci.

5.47) Mo˝na odstàpiç od przeprowadzenia inwen-
taryzacji:

1) w przypadku og∏oszenia upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià za-
warcia uk∏adu, je˝eli zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 3
jednostka nie zamyka ksiàg rachunkowych;

2) w przypadku po∏àczenia lub podzia∏u jednostek,
z wyjàtkiem spó∏ek kapita∏owych, je˝eli strony
w drodze umowy pisemnej odstàpià od przepro-
wadzenia inwentaryzacji.

Art. 27. 1. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryza-
cji nale˝y odpowiednio udokumentowaç i powiàzaç
z zapisami ksiàg rachunkowych.

2. Ujawnione w toku inwentaryzacji ró˝nice mi´-
dzy stanem rzeczywistym a stanem wykazanym
w ksi´gach rachunkowych nale˝y wyjaÊniç i rozliczyç
w ksi´gach rachunkowych tego roku obrotowego, na
który przypada∏ termin inwentaryzacji.

Rozdzia∏ 4

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku
finansowego

Art. 28. 1. Aktywa i pasywa wycenia si´ nie rza-
dziej ni˝ na dzieƒ bilansowy w sposób nast´pujàcy:

1) Êrodki trwa∏e oraz wartoÊci niematerialne i praw-
ne — wed∏ug cen nabycia lub kosztów wytworze-
nia, lub wartoÊci przeszacowanej (po aktualizacji
wyceny Êrodków trwa∏ych), pomniejszonych o od-
pisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a tak˝e
o odpisy z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci;

1a)48) nieruchomoÊci oraz wartoÊci niematerialne
i prawne zaliczane do inwestycji — wed∏ug zasad,
stosowanych do Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych, okreÊlonych w pkt 1
oraz w art. 31, art. 32 ust. 1—5 i art. 33 ust. 1 lub
wed∏ug ceny rynkowej bàdê inaczej okreÊlonej
wartoÊci godziwej;

2) Êrodki trwa∏e w budowie — w wysokoÊci ogó∏u
kosztów pozostajàcych w bezpoÊrednim zwiàzku
z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszo-
nych o odpisy z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci;

3)49) udzia∏y w innych jednostkach oraz inne ni˝ wy-
mienione w pkt 1a inwestycje zaliczone do akty-
wów trwa∏ych — wed∏ug ceny nabycia pomniej-
szonej o odpisy z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci lub
wed∏ug wartoÊci godziwej albo skorygowanej ce-
ny nabycia — je˝eli dla danego sk∏adnika aktywów
zosta∏ okreÊlony termin wymagalnoÊci; wartoÊç
w cenie nabycia mo˝na przeszacowaç do wartoÊci
w cenie rynkowej, a ró˝nic´ z przeszacowania roz-
liczyç zgodnie z art. 35 ust. 4;

4)49) udzia∏y w jednostkach podporzàdkowanych za-
liczone do aktywów trwa∏ych — wed∏ug zasad
okreÊlonych w pkt 3 lub metodà praw w∏asnoÊci,
pod warunkiem, ˝e b´dzie ona stosowana jednoli-
cie wobec wszystkich jednostek podporzàdkowa-
nych;

———————
44) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
45) Dodany przez art. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 6.
46) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
47) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.

———————
48) Dodany przez art. 2 pkt 5 lit. a tiret pierwsze ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6.
49) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret pierw-

sze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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5)49) inwestycje krótkoterminowe — wed∏ug ceny
(wartoÊci) rynkowej albo wed∏ug ceny nabycia lub
ceny (wartoÊci) rynkowej, zale˝nie od tego, która
z nich jest ni˝sza albo wed∏ug skorygowanej ceny
nabycia — je˝eli dla danego sk∏adnika aktywów
zosta∏ okreÊlony termin wymagalnoÊci, a krótko-
terminowe inwestycje, dla których nie istnieje ak-
tywny rynek, w inny sposób okreÊlonej wartoÊci
godziwej;

6) rzeczowe sk∏adniki aktywów obrotowych — we-
d∏ug cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie
wy˝szych od cen ich sprzeda˝y netto na dzieƒ 
bilansowy;

7)50) nale˝noÊci i udzielone po˝yczki — w kwocie wy-
maganej zap∏aty, z zachowaniem zasady ostro˝no-
Êci, z zastrze˝eniem pkt 7a;

7a)51) nale˝noÊci i udzielone po˝yczki zaliczone do
aktywów finansowych, mogà byç wyceniane we-
d∏ug skorygowanej ceny nabycia, a je˝eli jednost-
ka przeznacza je do sprzeda˝y w okresie do 3 mie-
si´cy, to wed∏ug wartoÊci rynkowej lub inaczej
okreÊlonej wartoÊci godziwej;

8)52) zobowiàzania — w kwocie wymagajàcej zap∏aty,
z zastrze˝eniem pkt 8a;

8a)53) zobowiàzania finansowe mogà byç wyceniane
wed∏ug skorygowanej ceny nabycia, a je˝eli jed-
nostka przeznacza je do sprzeda˝y w okresie do
3 miesi´cy, to wed∏ug wartoÊci rynkowej lub ina-
czej okreÊlonej wartoÊci godziwej;

9) rezerwy — w uzasadnionej, wiarygodnie oszaco-
wanej wartoÊci;

9a)54) udzia∏y (akcje) w∏asne — wed∏ug cen nabycia;

10)55) kapita∏y (fundusze) w∏asne, z wyjàtkiem udzia-
∏ów (akcji) w∏asnych, oraz pozosta∏e aktywa i pasy-
wa — w wartoÊci nominalnej.

2. Cena nabycia, o której mowa w ust. 1, to cena
zakupu sk∏adnika aktywów, obejmujàca kwot´ nale˝-
nà sprzedajàcemu, bez podlegajàcych odliczeniu po-
datku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego,
a w przypadku importu powi´kszona o obcià˝enia
o charakterze publicznoprawnym oraz powi´kszona
o koszty bezpoÊrednio zwiàzane z zakupem i przysto-
sowaniem sk∏adnika aktywów do stanu zdatnego do
u˝ywania lub wprowadzenia do obrotu, ∏àcznie z kosz-
tami transportu, jak te˝ za∏adunku, wy∏adunku, sk∏a-
dowania lub wprowadzenia do obrotu, a obni˝ona

o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzy-
ski. Je˝eli nie jest mo˝liwe ustalenie ceny nabycia
sk∏adnika aktywów, a w szczególnoÊci przyj´tego nie-
odp∏atnie, w tym w drodze darowizny — jego wyceny
dokonuje si´ wed∏ug ceny sprzeda˝y takiego samego
lub podobnego przedmiotu.

2a.56) W przypadkach nabycia udzia∏ów (akcji) w∏as-
nych w drodze egzekucji za cen´ nabycia uwa˝a si´
cen´ nabycia ustalonà w post´powaniu egzekucyj-
nym, powi´kszonà o koszty poniesione w toku post´-
powania egzekucyjnego, które nie zosta∏y spó∏ce
zwrócone. W przypadku nieodp∏atnego nabycia udzia-
∏ów (akcji) w∏asnych cena nabycia obejmuje wszystkie
koszty ponoszone przez spó∏k´ na ich nabycie.

3. Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty
pozostajàce w bezpoÊrednim zwiàzku z danym pro-
duktem oraz uzasadnionà cz´Êç kosztów poÊrednio
zwiàzanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty
bezpoÊrednie obejmujà wartoÊç zu˝ytych materia∏ów
bezpoÊrednich, koszty pozyskania i przetworzenia
zwiàzane bezpoÊrednio z produkcjà i inne koszty po-
niesione w zwiàzku z doprowadzeniem produktu do
postaci i miejsca, w jakich si´ znajduje w dniu wyce-
ny. Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwa-
rzania produktu, cz´Êci kosztów poÊrednich zalicza si´
zmienne poÊrednie koszty produkcji oraz t´ cz´Êç sta-
∏ych, poÊrednich kosztów produkcji, które odpowiada-
jà poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzy-
staniu zdolnoÊci produkcyjnych. Za normalny poziom
wykorzystania zdolnoÊci produkcyjnych uznaje si´
przeci´tnà, zgodnà z oczekiwaniami w typowych wa-
runkach, wielkoÊç produkcji za danà liczb´ okresów
lub sezonów, przy uwzgl´dnieniu planowych remon-
tów. Je˝eli nie jest mo˝liwe ustalenie kosztu wytwo-
rzenia produktu, jego wyceny dokonuje si´ wed∏ug
ceny sprzeda˝y netto takiego samego lub podobnego
produktu, pomniejszonej o przeci´tnie osiàgany przy
sprzeda˝y produktów zysk brutto ze sprzeda˝y,
a w przypadku produktu w toku — tak˝e z uwzgl´dnie-
niem stopnia jego przetworzenia.

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza si´
kosztów:

1) b´dàcych konsekwencjà niewykorzystanych zdol-
noÊci produkcyjnych i strat produkcyjnych;

2) ogólnego zarzàdu, które nie sà zwiàzane z dopro-
wadzaniem produktu do postaci i miejsca, w ja-
kich si´ znajduje na dzieƒ wyceny;

3) magazynowania wyrobów gotowych i pó∏produk-
tów, chyba ˝e poniesienie tych kosztów jest nie-
zb´dne w procesie produkcji;

4) kosztów sprzeda˝y produktów.

Koszty te wp∏ywajà na wynik finansowy okresu sprawo-
zdawczego, w którym zosta∏y poniesione.

———————
50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret drugie

ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
51) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret trzecie ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret czwar-

te ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
53) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret piàte ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 2.
54) Dodany przez art. 2 pkt 5 lit. a tiret trzecie ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6.
55) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 5 lit. a tiret czwar-

te ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.

———————
56) Dodany przez art. 2 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 6.
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4. W przypadkach uzasadnionych niezb´dnym,
d∏ugotrwa∏ym przygotowaniem towaru lub produktu
do sprzeda˝y bàdê d∏ugim okresem wytwarzania pro-
duktu, cen´ nabycia lub koszt wytworzenia mo˝na
zwi´kszyç o koszty obs∏ugi zobowiàzaƒ zaciàgni´tych
w celu finansowania zapasu towarów lub produktów
w okresie ich przygotowania do sprzeda˝y bàdê wy-
tworzenia i zwiàzanych z nimi ró˝nic kursowych, po-
mniejszone o przychody z tego tytu∏u.

4a.57) W przypadku gdy roczne sprawozdanie 
finansowe jednostki nie podlega obowiàzkowi bada-
nia i og∏aszania w myÊl art. 64 ust. 1 to obliczajàc
koszt wytworzenia produktu zgodnie z ust. 3, jednost-
ka mo˝e do kosztów bezpoÊrednich doliczyç koszty
poÊrednie zwiàzane z wytworzeniem tego produktu,
niezale˝nie od poziomu wykorzystania zdolnoÊci pro-
dukcyjnych. Ustalony w ten sposób koszt wytworze-
nia nie mo˝e byç wy˝szy od ceny sprzeda˝y netto.

5. Za cen´ (wartoÊç) sprzeda˝y netto sk∏adnika ak-
tywów przyjmuje si´ mo˝liwà do uzyskania na dzieƒ
bilansowy cen´ jego sprzeda˝y, bez podatku od towa-
rów i us∏ug i podatku akcyzowego, pomniejszonà
o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz
koszty zwiàzane z przystosowaniem sk∏adnika akty-
wów do sprzeda˝y i dokonaniem tej sprzeda˝y, a po-
wi´kszonà o nale˝nà dotacj´ przedmiotowà. Je˝eli nie
jest mo˝liwe ustalenie ceny sprzeda˝y netto danego
sk∏adnika aktywów, nale˝y w inny sposób okreÊliç je-
go wartoÊç godziwà na dzieƒ bilansowy.

6. Za wartoÊç godziwà przyjmuje si´ kwot´, za ja-
kà dany sk∏adnik aktywów móg∏by zostaç wymienio-
ny, a zobowiàzanie uregulowane na warunkach trans-
akcji rynkowej, pomi´dzy zainteresowanymi i dobrze
poinformowanymi, niepowiàzanymi ze sobà strona-
mi. WartoÊç godziwà instrumentów finansowych
znajdujàcych si´ w obrocie na aktywnym rynku stano-
wi cena rynkowa pomniejszona o koszty zwiàzane
z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokoÊç
by∏a znaczàca. Cen´ rynkowà aktywów finansowych
posiadanych przez jednostk´ oraz zobowiàzaƒ finan-
sowych, które jednostka zamierza zaciàgnàç, stanowi
zg∏oszona na rynku bie˝àca oferta kupna, natomiast
cen´ rynkowà aktywów finansowych, które jednostka
zamierza nabyç, oraz zaciàgni´tych zobowiàzaƒ finan-
sowych stanowi zg∏oszona na rynek bie˝àca oferta
sprzeda˝y.

7. Trwa∏a utrata wartoÊci zachodzi wtedy, gdy ist-
nieje du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e kontrolowany
przez jednostk´ sk∏adnik aktywów nie przyniesie
w przysz∏oÊci w znaczàcej cz´Êci lub w ca∏oÊci przewi-
dywanych korzyÊci ekonomicznych. Uzasadnia to do-
konanie odpisu aktualizujàcego doprowadzajàcego
wartoÊç sk∏adnika aktywów wynikajàcà z ksiàg ra-
chunkowych do ceny sprzeda˝y netto, a w przypadku
jej braku — do ustalonej w inny sposób wartoÊci go-
dziwej.

8. Cena nabycia i koszt wytworzenia Êrodków
trwa∏ych w budowie, Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych obejmuje ogó∏ ich kosz-

tów poniesionych przez jednostk´ za okres budowy,
monta˝u, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilan-
sowego lub przyj´cia do u˝ywania, w tym równie˝:

1) niepodlegajàcy odliczeniu podatek od towarów
i us∏ug oraz podatek akcyzowy;

2) koszt obs∏ugi zobowiàzaƒ zaciàgni´tych w celu ich
finansowania i zwiàzane z nimi ró˝nice kursowe,
pomniejszony o przychody z tego tytu∏u.

8a.58) Skorygowana cena nabycia aktywów finan-
sowych i zobowiàzaƒ finansowych to cena nabycia
(wartoÊç), w jakiej sk∏adnik aktywów finansowych lub
zobowiàzaƒ finansowych zosta∏ po raz pierwszy
wprowadzony do ksiàg rachunkowych, pomniejszona
o sp∏aty wartoÊci nominalnej, odpowiednio skorygo-
wana o skumulowanà kwot´ zdyskontowanej ró˝nicy
mi´dzy wartoÊcià poczàtkowà sk∏adnika i jego warto-
Êcià w terminie wymagalnoÊci, wyliczonà za pomocà
efektywnej stopy procentowej, a tak˝e pomniejszona
o odpisy aktualizujàce wartoÊç.

9. Lokaty, których ryzyko ponosi ubezpieczajàcy,
sà wyceniane przez zak∏ad ubezpieczeƒ na ˝ycie we-
d∏ug wartoÊci godziwych ustalonych na dzieƒ bilanso-
wy. Ró˝nice mi´dzy wartoÊcià godziwà a wartoÊcià
wed∏ug cen nabycia albo kosztu wytworzenia tych lo-
kat odpowiednio zwi´kszajà lub zmniejszajà rezerwy
techniczno-ubezpieczeniowe na ˝ycie, których ryzyko
lokaty ponosi ubezpieczajàcy. WartoÊç godziwà nieru-
chomoÊci okreÊla rzeczoznawca majàtkowy co naj-
mniej raz na 5 lat. Je˝eli nie jest mo˝liwe ustalenie
wartoÊci godziwej innych lokat ni˝ nieruchomoÊci, to
ich wycena nast´puje po cenach nabycia albo kosz-
tach wytworzenia. WartoÊç godziwà nieruchomoÊci
po∏o˝onych za granicà oraz zagranicznych instrumen-
tów finansowych ustala si´ wed∏ug zasad obowiàzu-
jàcych w kraju ich pochodzenia.

10.59) W ubezpieczeniach majàtkowych i osobo-
wych dopuszcza si´ stosowanie dyskonta lub odpi-
sów wy∏àcznie przy ustalaniu rezerw na skapitalizo-
wanà wartoÊç rent, rezerw ubezpieczeƒ na ˝ycie, re-
zerw ubezpieczeƒ na ˝ycie, gdy ryzyko lokaty (inwe-
stycyjne) ponosi ubezpieczajàcy, oraz rezerw na pre-
mie i rabaty (bonifikaty) dla ubezpieczonych w zwiàz-
ku z osiàganymi dochodami z lokat stanowiàcych po-
krycie tych rezerw.

11. Na dzieƒ nabycia lub powstania ujmuje si´
w ksi´gach rachunkowych nabyte lub powsta∏e:

1) zapasy rzeczowych sk∏adników aktywów obroto-
wych — wed∏ug cen nabycia lub kosztów wytwo-
rzenia;

2) nale˝noÊci i zobowiàzania, w tym równie˝ z tytu∏u
po˝yczek — wed∏ug wartoÊci nominalnej.

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

———————
57) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.

———————
58) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
59) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 3.
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Art. 29. 1. Je˝eli za∏o˝enie kontynuacji dzia∏alno-
Êci, o którym mowa w art. 5 ust. 2, nie jest zasadne, to
wycena aktywów jednostki nast´puje po cenach
sprzeda˝y netto mo˝liwych do uzyskania, nie wy˝-
szych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia,
pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyza-
cyjne lub umorzeniowe, a tak˝e odpisy z tytu∏u trwa-
∏ej utraty wartoÊci. W takim przypadku jednostka jest
równie˝ obowiàzana utworzyç rezerw´ na przewidy-
wane dodatkowe koszty i straty spowodowane zanie-
chaniem lub utratà zdolnoÊci do kontynuowania dzia-
∏alnoÊci.

2.60) Wycena po cenach sprzeda˝y netto i utworze-
nie rezerwy nast´pujà w szczególnoÊci w przeddzieƒ
postawienia jednostki w stan likwidacji lub og∏oszenia
upad∏oÊci, na koniec roku obrotowego, je˝eli na dzieƒ
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok
obrotowy jednostka nie b´dzie kontynuowa∏a dzia∏al-
noÊci, na koniec roku obrotowego przypadajàcego
w czasie trwania post´powania likwidacyjnego lub
upad∏oÊciowego, a tak˝e w przeddzieƒ przekazania,
podzia∏u lub sprzeda˝y jednostki, je˝eli odpowiednia
umowa nie przewiduje przyj´cia za podstaw´ rozli-
czeƒ wartoÊci majàtku ustalonej przy za∏o˝eniu, ˝e
dzia∏alnoÊç gospodarcza b´dzie przez jednostk´ kon-
tynuowana.

2a. Ró˝nica powsta∏a w wyniku wyceny oraz utwo-
rzenia rezerwy, o których mowa w ust. 1, wp∏ywa na
kapita∏ (fundusz) z aktualizacji wyceny.

3.61) Wszcz´cie post´powania naprawczego albo
upad∏oÊciowego z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu lub
zmiana formy prawnej jednostki nie stanowià prze-
szkody do uznania, ˝e dzia∏alnoÊç b´dzie kontynu-
owana.

Art. 30. 1. 62) Nie rzadziej ni˝ na dzieƒ bilansowy
wycenia si´ wyra˝one w walutach obcych:

1) sk∏adniki aktywów (z wy∏àczeniem udzia∏ów w jed-
nostkach podporzàdkowanych wycenianych me-
todà praw w∏asnoÊci) i pasywów — po obowiàzu-
jàcym na ten dzieƒ Êrednim kursie og∏oszonym
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,
z zastrze˝eniem pkt 2;

2) gotówk´ znajdujàcà si´ w jednostkach prowadzà-
cych kupno i sprzeda˝ walut obcych — po kursie,
po którym nastàpi∏ jej zakup, jednak w wysokoÊci
nie wy˝szej od Êredniego kursu og∏oszonego na
dzieƒ wyceny dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski.

2.62) Wyra˝one w walutach obcych operacje 
gospodarcze ujmuje si´ w ksi´gach rachunkowych na
dzieƒ ich przeprowadzenia — o ile odr´bne przepisy
dotyczàce Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii Eu-
ropejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Êrodków niepodlegajàcych
zwrotowi, pochodzàcych ze êróde∏ zagranicznych nie
stanowià inaczej — odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikajà-
cym z charakteru operacji — w przypadku sprze-
da˝y lub kupna walut oraz zap∏aty nale˝noÊci lub
zobowiàzaƒ;

2) Êrednim og∏oszonym dla danej waluty przez Naro-
dowy Bank Polski z dnia poprzedzajàcego ten
dzieƒ — w przypadku zap∏aty nale˝noÊci lub zobo-
wiàzaƒ, je˝eli nie jest zasadne zastosowanie kur-
su, o którym mowa w pkt 1, a tak˝e w przypadku
pozosta∏ych operacji.

3.62) Je˝eli aktywa i pasywa sà wyra˝one w walu-
tach, dla których Narodowy Bank Polski nie og∏asza
kursu, to kurs tych walut okreÊla si´ w relacji do wska-
zanej przez jednostk´ waluty odniesienia, której kurs
jest og∏aszany przez Narodowy Bank Polski.

4. Ró˝nice kursowe dotyczàce inwestycji d∏ugoter-
minowych wyra˝onych w walutach obcych, powsta∏e
na dzieƒ ich wyceny, rozlicza si´ w sposób okreÊlony
w art. 35 ust. 2 i 4. Ró˝nice kursowe, z zastrze˝eniem
ust. 5—7, dotyczàce pozosta∏ych aktywów i pasywów
wyra˝onych w walutach obcych, powsta∏e na dzieƒ
ich wyceny oraz przy zap∏acie nale˝noÊci i zobowiàzaƒ
w walutach obcych, jak równie˝ sprzeda˝y walut, zali-
cza si´ odpowiednio do przychodów lub kosztów 
finansowych, a w uzasadnionych przypadkach — do
kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia to-
warów, a tak˝e ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
Êrodków trwa∏ych, Êrodków trwa∏ych w budowie lub
wartoÊci niematerialnych i prawnych.

5.63) Powsta∏e na dzieƒ wyceny ró˝nice kursowe
od inwestycji stanowiàcych pokrycie rezerw technicz-
no-ubezpieczeniowych, zak∏ady ubezpieczeƒ na ˝ycie
oraz zak∏ady reasekuracji prowadzàce dzia∏alnoÊç re-
asekuracyjnà w zakresie reasekuracji ubezpieczeƒ na
˝ycie zaliczajà do przychodów lub kosztów dzia∏alno-
Êci lokacyjnej i wykazujà w technicznym rachunku
ubezpieczeƒ na ˝ycie.

6.63) Powsta∏e na dzieƒ wyceny ró˝nice kursowe
od inwestycji stanowiàcych pokrycie rezerw technicz-
no-ubezpieczeniowych w cz´Êci dotyczàcej lokat Êrod-
ków skapitalizowanej wartoÊci rent i rezerwy na pre-
mie oraz rabaty dla ubezpieczonych, zak∏ady ubezpie-
czeƒ majàtkowych i osobowych oraz zak∏ady reaseku-
racji prowadzàce dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà w zakre-
sie reasekuracji ubezpieczeƒ majàtkowych i osobo-
wych zaliczajà do przychodów lub kosztów dzia∏alno-
Êci lokacyjnej i wykazujà w technicznym rachunku
ubezpieczeƒ majàtkowych i osobowych.

7. Powsta∏e na dzieƒ wyceny ró˝nice kursowe od
nale˝noÊci i zobowiàzaƒ z tytu∏u ubezpieczeƒ i rease-
kuracji zalicza si´ do pozosta∏ych przychodów lub
kosztów technicznych na udziale w∏asnym.

Art. 31. 1. WartoÊç poczàtkowà stanowiàcà cen´
nabycia lub koszt wytworzenia Êrodka trwa∏ego po-
wi´kszajà koszty jego ulepszenia, polegajàcego na
przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekon-
strukcji i powodujàcego, ˝e wartoÊç u˝ytkowa tego

———————
60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
61) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
62) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
63) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 3 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 5.



Dziennik Ustaw Nr 152 — 11775 — Poz. 1223

Êrodka po zakoƒczeniu ulepszenia przewy˝sza posia-
danà przy przyj´ciu do u˝ywania wartoÊç u˝ytkowà,
mierzonà okresem u˝ywania, zdolnoÊcià wytwórczà,
jakoÊcià produktów uzyskiwanych przy pomocy ulep-
szonego Êrodka trwa∏ego, kosztami eksploatacji lub
innymi miarami.

2. WartoÊç poczàtkowà Êrodków trwa∏ych — z wy-
jàtkiem gruntów nies∏u˝àcych wydobyciu kopalin me-
todà odkrywkowà — zmniejszajà odpisy amortyzacyj-
ne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzgl´dnie-
nia utraty ich wartoÊci, na skutek u˝ywania lub up∏y-
wu czasu.

3. WartoÊç poczàtkowa i dotychczas dokonane od
Êrodków trwa∏ych odpisy amortyzacyjne lub umorze-
niowe mogà, na podstawie odr´bnych przepisów, ule-
gaç aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualiza-
cji wyceny wartoÊç ksi´gowa netto Êrodka trwa∏ego
nie powinna byç wy˝sza od jego wartoÊci godziwej,
której odpisanie w przewidywanym okresie jego dal-
szego u˝ywania jest ekonomicznie uzasadnione.

4. Powsta∏à na skutek aktualizacji wyceny ró˝nic´
wartoÊci netto Êrodków trwa∏ych, o której mowa
w ust. 3, odnosi si´ na kapita∏ (fundusz) z aktualizacji
wyceny i nie mo˝e ona byç przeznaczona do podzia∏u.
Kapita∏ (fundusz) z aktualizacji wyceny podlega, z za-
strze˝eniem art. 32 ust. 5, zmniejszeniu o ró˝nic´ z ak-
tualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbywa-
nych lub zlikwidowanych Êrodków trwa∏ych. Ró˝nica
ta wp∏ywa na kapita∏ (fundusz) zapasowy lub inny
o podobnym charakterze, o ile odr´bne przepisy nie
stanowià inaczej.

Art. 32. 1. Odpisów amortyzacyjnych lub umorze-
niowych od Êrodka trwa∏ego dokonuje si´ drogà sys-
tematycznego, planowego roz∏o˝enia jego wartoÊci
poczàtkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpo-
cz´cie amortyzacji nast´puje nie wczeÊniej ni˝ po
przyj´ciu Êrodka trwa∏ego do u˝ywania, a jej zakoƒ-
czenie — nie póêniej ni˝ z chwilà zrównania wartoÊci
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z war-
toÊcià poczàtkowà Êrodka trwa∏ego lub przeznaczenia
go do likwidacji, sprzeda˝y lub stwierdzenia jego nie-
doboru, z ewentualnym uwzgl´dnieniem przewidy-
wanej przy likwidacji ceny sprzeda˝y netto pozosta∏o-
Êci Êrodka trwa∏ego.

2. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej
stawki amortyzacyjnej uwzgl´dnia si´ okres ekono-
micznej u˝ytecznoÊci Êrodka trwa∏ego, na okreÊlenie
którego wp∏ywajà w szczególnoÊci:

1) liczba zmian, na których pracuje Êrodek trwa∏y;

2) tempo post´pu techniczno-ekonomicznego;

3) wydajnoÊç Êrodka trwa∏ego mierzona liczbà go-
dzin jego pracy lub liczbà wytworzonych produk-
tów albo innym w∏aÊciwym miernikiem;

4) prawne lub inne ograniczenia czasu u˝ywania
Êrodka trwa∏ego;

5) przewidywana przy likwidacji cena sprzeda˝y net-
to istotnej pozosta∏oÊci Êrodka trwa∏ego.

3. Na dzieƒ przyj´cia Êrodka trwa∏ego do u˝ywania
nale˝y ustaliç okres lub stawk´ i metod´ jego amorty-
zacji. PoprawnoÊç stosowanych okresów i stawek
amortyzacji Êrodków trwa∏ych powinna byç przez jed-
nostk´ okresowo weryfikowana, powodujàc odpo-
wiednià korekt´ dokonywanych w nast´pnych latach
obrotowych odpisów amortyzacyjnych.

4. W przypadku zmiany technologii produkcji,
przeznaczenia do likwidacji, wycofania z u˝ywania lub
innych przyczyn powodujàcych trwa∏à utrat´ wartoÊci
Êrodka trwa∏ego, dokonuje si´ — w ci´˝ar pozosta∏ych
kosztów operacyjnych — odpowiedniego odpisu ak-
tualizujàcego jego wartoÊç.

5. Odpisy, o których mowa w ust. 4, dotyczàce
Êrodków trwa∏ych, których wycena zosta∏a zaktualizo-
wana na podstawie odr´bnych przepisów, zmniejsza-
jà odniesione na kapita∏ (fundusz) z aktualizacji wyce-
ny ró˝nice spowodowane aktualizacjà wyceny. Ewen-
tualnà nadwy˝k´ odpisu, o którym mowa w ust. 4,
nad ró˝nicami z aktualizacji wyceny zalicza si´ do po-
zosta∏ych kosztów operacyjnych.

6. Dla Êrodków trwa∏ych o niskiej jednostkowej
wartoÊci poczàtkowej mo˝na ustalaç odpisy amorty-
zacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony,
przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup
Êrodków zbli˝onych rodzajem i przeznaczeniem lub
jednorazowo odpisujàc wartoÊç tego rodzaju Êrodków
trwa∏ych.

Art. 33. 1. Do wyceny wartoÊci niematerialnych
i prawnych oraz sposobów dokonywania od nich od-
pisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 31 ust. 2 i art. 32
ust. 1—4 i ust. 6.

2. Koszty zakoƒczonych prac rozwojowych prowa-
dzonych przez jednostk´ na w∏asne potrzeby, ponie-
sione przed podj´ciem produkcji lub zastosowaniem
technologii, zalicza si´ do wartoÊci niematerialnych
i prawnych, je˝eli:

1) produkt lub technologia wytwarzania sà ÊciÊle
ustalone, a dotyczàce ich koszty prac rozwojo-
wych wiarygodnie okreÊlone;

2) techniczna przydatnoÊç produktu lub technologii
zosta∏a stwierdzona i odpowiednio udokumento-
wana i na tej podstawie jednostka podj´∏a decyzj´
o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu
technologii;

3) koszty prac rozwojowych zostanà pokryte, wed∏ug
przewidywaƒ, przychodami ze sprzeda˝y tych pro-
duktów lub zastosowania technologii.

3. Okres dokonywania odpisów kosztów prac roz-
wojowych nie mo˝e przekraczaç 5 lat.

4. WartoÊç firmy stanowi ró˝nic´ mi´dzy cenà na-
bycia okreÊlonej jednostki lub zorganizowanej jej cz´-
Êci a ni˝szà od niej wartoÊcià godziwà przej´tych akty-
wów netto. Je˝eli cena nabycia jednostki lub zorgani-
zowanej jej cz´Êci jest ni˝sza od wartoÊci godziwej
przej´tych aktywów netto, to ró˝nica stanowi ujemnà
wartoÊç firmy. Zasady rozliczania i odpisywania war-
toÊci firmy lub ujemnej wartoÊci firmy okreÊla art. 44b
ust. 10—12.
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Art. 34. 1. Jednostki mogà wyceniaç:

1) materia∏y i towary — w cenach zakupu,

2) produkty w toku produkcji — w wysokoÊci bezpo-
Êrednich kosztów wytworzenia lub tylko materia-
∏ów bezpoÊrednich bàdê nie wyceniaç ich w ogóle

— je˝eli nie zniekszta∏ca to stanu aktywów oraz wy-
niku finansowego jednostki. Zasady, o których mo-
wa w pkt 2, nie mogà byç stosowane do produkcji
o przewidywanym czasie wykonania d∏u˝szym ni˝
3 miesiàce, przeznaczonej do sprzeda˝y lub na rzecz
Êrodków trwa∏ych w budowie jednostki. Nie dotyczy
to jednak produkcji rolnej.

2. Sk∏adniki rzeczowych aktywów obrotowych mo-
gà byç na dzieƒ nabycia lub wytworzenia ujmowane
w ksi´gach rachunkowych w cenach przyj´tych do
ewidencji, z uwzgl´dnieniem ró˝nic mi´dzy tymi ce-
nami a rzeczywistymi cenami ich nabycia albo zaku-
pu, albo kosztami wytworzenia. Na dzieƒ bilansowy
wartoÊç sk∏adników rzeczowych aktywów obroto-
wych, wyra˝onà w cenach ewidencyjnych, doprowa-
dza si´ do poziomu okreÊlonego w ust. 1 lub w art. 28
ust. 1 pkt 6. Nie dotyczy to produktów gotowych, pro-
duktów w toku i pó∏produktów, je˝eli do ich ewidencji
stosuje si´ koszty planowane, w tym normatywne,
ró˝nice zaÊ mi´dzy planowanymi a rzeczywistymi
kosztami wytworzenia sà nieznaczne. Stosowane do
wyceny na dzieƒ bilansowy ceny nabycia albo zaku-
pu, albo planowane koszty wytworzenia nie mogà byç
wy˝sze od cen sprzeda˝y netto tych sk∏adników.

3. Wytworzone przez jednostk´ filmy, oprogramo-
wanie komputerów, projekty typowe i inne produkty
o podobnym charakterze, przeznaczone do sprzeda˝y,
wycenia si´ w okresie przynoszenia przez nie korzyÊci
ekonomicznych, nie d∏u˝szym ni˝ 5 lat, w wysokoÊci
nadwy˝ki kosztów ich wytworzenia nad przychodami
wed∏ug cen sprzeda˝y netto, uzyskanymi ze sprzeda-
˝y tych produktów w ciàgu tego okresu. Nieodpisane
po up∏ywie tego okresu koszty wytworzenia zwi´ksza-
jà pozosta∏e koszty operacyjne.

4. W przypadku gdy ceny nabycia albo zakupu, 
albo koszty wytworzenia jednakowych albo uznanych
za jednakowe, ze wzgl´du na podobieƒstwo ich ro-
dzaju i przeznaczenie, sà ró˝ne, wartoÊç stanu koƒco-
wego rzeczowych sk∏adników aktywów obrotowych
wycenia si´ w zale˝noÊci od przyj´tej przez jednostk´
metody ustalania wartoÊci ich rozchodu, w tym zu˝y-
cia, sprzeda˝y:

1) wed∏ug cen przeci´tnych, to jest ustalonych w wy-
sokoÊci Êredniej wa˝onej cen (kosztów) danego
sk∏adnika aktywów;

2) przyjmujàc, ˝e rozchód sk∏adnika aktywów wyce-
nia si´ kolejno po cenach (kosztach) tych sk∏adni-
ków aktywów, które jednostka najwczeÊniej naby-
∏a (wytworzy∏a);

3) przyjmujàc, ˝e rozchód sk∏adników aktywów wy-
cenia si´ kolejno po cenach (kosztach) tych sk∏ad-
ników aktywów, które jednostka najpóêniej naby∏a
(wytworzy∏a);

4) w drodze szczegó∏owej identyfikacji rzeczywistych
cen (kosztów) tych sk∏adników aktywów, które do-
tyczà ÊciÊle okreÊlonych przedsi´wzi´ç, niezale˝-
nie od daty ich zakupu lub wytworzenia.

5.64) Odpisy aktualizujàce wartoÊç rzeczowych
sk∏adników aktywów obrotowych dokonane w zwiàz-
ku z utratà ich wartoÊci oraz wynikajàce z wyceny we-
d∏ug cen sprzeda˝y netto zamiast wed∏ug cen naby-
cia, albo zakupu, albo kosztów wytworzenia — zalicza
si´ do pozosta∏ych kosztów operacyjnych.

Art. 34a. 1.65) Przychody z wykonania niezakoƒczo-
nej us∏ugi, w tym budowlanej, obj´tej umowà,
w okresie realizacji d∏u˝szym ni˝ 6 miesi´cy, wykona-
nej na dzieƒ bilansowy w istotnym stopniu, ustala si´,
na dzieƒ bilansowy proporcjonalnie do stopnia za-
awansowania us∏ugi, je˝eli stopieƒ ten, jak równie˝
przewidywane ca∏kowite koszty wykonania us∏ugi za
ca∏y czas jej realizacji, mo˝na ustaliç w sposób wiary-
godny.

2. Przychody z wykonania niezakoƒczonej us∏ugi,
w tym budowlanej, w okresie od dnia zawarcia umo-
wy do dnia bilansowego — po odliczeniu przycho-
dów, które wp∏yn´∏y na wynik finansowy w ubieg∏ych
okresach sprawozdawczych — ustala si´ proporcjo-
nalnie do stopnia jej zaawansowania. Stopieƒ za-
awansowania us∏ugi mierzy si´ w zale˝noÊci od przy-
j´tej przez jednostk´ metody:

1) udzia∏em kosztów poniesionych od dnia zawarcia
umowy do dnia ustalenia przychodu w ca∏kowi-
tych kosztach wykonania us∏ugi,

2) liczbà przepracowanych godzin bezpoÊrednich
wykonania us∏ugi,

3) na podstawie obmiaru wykonanych prac,

4) innà metodà

— je˝eli wyra˝ajà w sposób wiarygodny stopieƒ za-
awansowania us∏ugi.

3. W przypadku gdy umowa o us∏ug´, w tym bu-
dowlanà, przewiduje, ˝e cen´ za t´ us∏ug´ ustala si´:

1) w wysokoÊci kosztów powi´kszonych o narzut zy-
sku — to przychód z wykonania niezakoƒczonej
us∏ugi ustala si´ w wysokoÊci kosztów odpowia-
dajàcych wykonanej cz´Êci us∏ugi, powi´kszonych
o narzut zysku;

2) w wysokoÊci rycza∏tu — to przychód z wykonania
niezakoƒczonej us∏ugi ustala si´ proporcjonalnie
do stopnia zaawansowania wykonania us∏ugi,
o ile stopieƒ zaawansowania us∏ugi na dzieƒ 
bilansowy mo˝e zostaç ustalony w sposób wiary-
godny.

4.66) Je˝eli stopieƒ zaawansowania niezakoƒczo-
nej us∏ugi, w tym budowlanej, lub przewidywany, ca∏-
kowity koszt jej wykonania nie mo˝e byç na dzieƒ 
bilansowy ustalony w sposób wiarygodny, to przy-
chód ustala si´ w wysokoÊci poniesionych w danym
okresie sprawozdawczym kosztów, nie wy˝szych jed-
nak od kosztów, których pokrycie w przysz∏oÊci przez
zamawiajàcego jest prawdopodobne.
———————
64) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
65) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 7 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.
66) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 7 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.
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5. Bez wzgl´du na zastosowany sposób ustalania
przychodów na wynik finansowy jednostki wp∏ywajà
przewidywane straty zwiàzane z wykonaniem us∏ugi
obj´tej umowà.

Art. 34b. 1. Koszty wytworzenia, które mo˝na bez-
poÊrednio przyporzàdkowaç przychodom osiàgni´-
tym przez jednostk´, wp∏ywajà na wynik finansowy
jednostki za ten okres sprawozdawczy, w którym przy-
chody te wystàpi∏y.

2. Koszty wytworzenia, które mo˝na jedynie
w sposób poÊredni przyporzàdkowaç przychodom lub
innym korzyÊciom osiàganym przez jednostk´, wp∏y-
wajà na wynik finansowy jednostki w cz´Êci, w której
dotyczà danego okresu sprawozdawczego, zapewnia-
jàc ich wspó∏miernoÊç do przychodów lub innych ko-
rzyÊci ekonomicznych.

Art. 34c. 1. Koszty wytworzenia niezakoƒczonej
us∏ugi, w tym budowlanej, obejmujà koszty poniesio-
ne od dnia zawarcia odpowiedniej umowy do dnia 
bilansowego. Koszty poniesione przed zawarciem
umowy, zwiàzane z realizacjà jej przedmiotu, zalicza-
ne sà do aktywów, je˝eli pokrycie w przysz∏oÊci tych
kosztów przychodami uzyskanymi od zamawiajàcego
jest prawdopodobne.

2. Je˝eli przychody sà ustalane odpowiednio do
stopnia zaawansowania niezakoƒczonej us∏ugi w inny
sposób ni˝ okreÊlony w art. 34a ust. 2 pkt 1, to koszty
wp∏ywajàce na wynik finansowy jednostki ustala si´
w takiej cz´Êci ca∏kowitych kosztów umowy, jaka od-
powiada stopniowi zaawansowania us∏ugi, po odli-
czeniu kosztów, które wp∏yn´∏y na wynik finansowy
w ubieg∏ych okresach sprawozdawczych, po uwzgl´d-
nieniu straty, o której mowa w art. 34a ust. 5. Ró˝nic´
pomi´dzy kosztami faktycznie poniesionymi a koszta-
mi wp∏ywajàcymi na wynik finansowy jednostki zali-
cza si´ do rozliczeƒ mi´dzyokresowych.

3. PoprawnoÊç przyj´tych metod ustalania stopnia
zaawansowania us∏ugi, a tak˝e przewidywanych ca∏-
kowitych kosztów i przychodów z wykonania us∏ugi,
powinna byç przez jednostk´, nie póêniej ni˝ na dzieƒ
bilansowy, zweryfikowana. Spowodowane weryfika-
cjà korekty wp∏ywajà na wynik finansowy jednostki
tego okresu sprawozdawczego, w którym przeprowa-
dzono weryfikacj´.

Art. 34d. Przepisów art. 34a i 34c mo˝na nie stoso-
waç, je˝eli udzia∏ przychodów z niezakoƒczonych
us∏ug na dzieƒ bilansowy nie jest istotny w ca∏oÊci
przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego.

Art. 35. 1. Nabyte lub powsta∏e aktywa finansowe
oraz inne inwestycje ujmuje si´ w ksi´gach rachunko-
wych na dzieƒ ich nabycia albo powstania, wed∏ug ce-
ny nabycia albo ceny zakupu, je˝eli koszty przeprowa-
dzenia i rozliczenia transakcji nie sà istotne.

2. Odpisu wyra˝ajàcego trwa∏à utrat´ wartoÊci in-
westycji zaliczonych do aktywów trwa∏ych dokonuje
si´ nie póêniej ni˝ na koniec okresu sprawozdawczego.

3. Skutki wzrostu lub obni˝enia wartoÊci inwesty-
cji krótkoterminowych wycenionych wed∏ug cen (war-
toÊci) rynkowych zalicza si´ odpowiednio do przycho-
dów lub kosztów finansowych. W przypadku stosowa-
nia innych, ni˝ okreÊlone w art. 28 ust. 1 pkt 5 zasad
wyceny krótkoterminowych inwestycji, skutki obni˝e-

nia ich wartoÊci zalicza si´ do kosztów finansowych
w pe∏nej wysokoÊci, natomiast skutki wzrostu ich war-
toÊci zalicza si´ do przychodów finansowych w wyso-
koÊci nie wy˝szej ni˝ kwota ró˝nic uprzednio odpisa-
nych w koszty finansowe.

4.67) Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych
do aktywów trwa∏ych innych ni˝ wymienione w art. 28
ust. 1 pkt 1a, powodujàce wzrost ich wartoÊci do po-
ziomu cen rynkowych, zwi´kszajà kapita∏ (fundusz)
z aktualizacji wyceny. Obni˝enie wartoÊci inwestycji
uprzednio przeszacowanej do wysokoÊci kwoty, o któ-
rà podwy˝szono z tego tytu∏u kapita∏ (fundusz) z aktu-
alizacji wyceny, je˝eli kwota ró˝nicy z przeszacowania
nie by∏a do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten ka-
pita∏ (fundusz). W pozosta∏ych przypadkach skutki ob-
ni˝enia wartoÊci inwestycji zalicza si´ do kosztów 
finansowych. Wzrost wartoÊci danej inwestycji bezpo-
Êrednio wià˝àcy si´ z uprzednim obni˝eniem jej warto-
Êci, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje si´
do wysokoÊci tych kosztów jako przychody finansowe.

5. Je˝eli wartoÊç zbytej inwestycji zaliczonej do ak-
tywów trwa∏ych by∏a uprzednio przeszacowana albo
wyceniana w cenie (wartoÊci) rynkowej, lub w cenie
nabycia, w zale˝noÊci od tego, która z nich by∏a ni˝sza,
zaÊ skutki takiej wyceny uj´to w sposób okreÊlony
w ust. 4, to nadwy˝k´ z tytu∏u przeszacowania ustala
si´ i rozlicza z kapita∏em (funduszem) z aktualizacji
wyceny.

6. Inwestycje zaliczone do aktywów trwa∏ych na
dzieƒ ich przekwalifikowania do inwestycji krótkoter-
minowych wycenia si´:

1) w wartoÊci ksi´gowej albo cenie nabycia, w zale˝-
noÊci od tego, która z nich jest ni˝sza — je˝eli in-
westycje krótkoterminowe wycenia si´ w wartoÊci
rynkowej lub cenie nabycia, zale˝nie od tego, któ-
ra z nich jest ni˝sza;

2) wed∏ug wartoÊci ksi´gowej — je˝eli inwestycje
krótkoterminowe wycenia si´ w wartoÊci rynko-
wej.

Je˝eli przekwalifikowana inwestycja d∏ugotermino-
wa by∏a uprzednio przeszacowana, a skutki przesza-
cowania uj´te sà w kapitale (funduszu) z aktualizacji
wyceny, to nierozliczonà na dzieƒ przekwalifikowa-
nia nadwy˝k´ z tytu∏u przeszacowania inwestycji
d∏ugoterminowej zalicza si´ do kosztów lub przycho-
dów finansowych.

7. Inwestycje krótkoterminowe na dzieƒ ich prze-
kwalifikowania do inwestycji d∏ugoterminowych wy-
cenia si´ wed∏ug zasad okreÊlonych w ust. 6, z tym ˝e
je˝eli inwestycja krótkoterminowa by∏a wyceniona
w wartoÊci rynkowej, to pomimo jej przekwalifikowa-
nia wycena pozostaje bez zmiany.

8. Je˝eli ceny nabycia jednakowych albo uzna-
nych za jednakowe, ze wzgl´du na podobieƒstwo ro-
dzaju i przeznaczenie, sk∏adników inwestycji sà ró˝ne,
to ich rozchód wycenia si´ wed∏ug metody wybranej
przez jednostk´ spoÊród metod, o których mowa
w art. 34 ust. 4 pkt 1—3.

———————
67) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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Art. 35a. 1. Na dzieƒ zawarcia kontraktu emitent
lub wystawca instrumentu finansowego wprowadza
do ksiàg rachunkowych wyemitowany lub wystawio-
ny przez siebie instrument, a tak˝e sk∏adniki tego in-
strumentu, odpowiednio zakwalifikowane do kapita-
∏ów (funduszy) w∏asnych jako instrumenty kapita∏owe
bàdê do zobowiàzaƒ krótkoterminowych lub d∏ugoter-
minowych równie˝ wtedy, gdy sk∏adnik majàcy cha-
rakter zobowiàzania nie jest zobowiàzaniem finanso-
wym.

2. Ró˝nice z przeszacowania wartoÊci instrumentu
finansowego, a tak˝e osiàgni´te przychody lub ponie-
sione koszty stosownie do kwalifikacji instrumentu 
finansowego, o której mowa w ust. 1, wp∏ywajà odpo-
wiednio na wynik finansowy lub kapita∏ (fundusz)
z aktualizacji wyceny.

3. Kontrakty dotyczàce instrumentów finanso-
wych uznaje si´ za s∏u˝àce ograniczeniu ryzyka zwià-
zanego z aktywami lub pasywami jednostki, tj. zabez-
pieczeniu tych aktywów lub pasywów, je˝eli co naj-
mniej:

1) przed zawarciem kontraktu ustalono jego cel oraz
okreÊlono, które aktywa lub pasywa majà zostaç
za pomocà tego kontraktu zabezpieczone;

2) zabezpieczajàcy instrument finansowy b´dàcy
przedmiotem kontraktu i zabezpieczane za jego
pomocà aktywa lub pasywa charakteryzujà si´ po-
dobnymi cechami, a w szczególnoÊci wartoÊcià
nominalnà, datà zapadalnoÊci, wp∏ywem zmian
stopy procentowej albo kursu waluty;

3) stopieƒ pewnoÊci oczekiwaƒ dotyczàcych przewi-
dywanych w wyniku kontraktu przep∏ywów Êrod-
ków pieni´˝nych jest znaczny.

4. Je˝eli warunki, o których mowa w ust. 3, zosta-
∏y spe∏nione, to przy wycenie zabezpieczanych akty-
wów lub pasywów uwzgl´dnia si´ wartoÊç nabytych
dla ich zabezpieczenia instrumentów finansowych
oraz zmiany ich wartoÊci.

Art. 35b. 1. WartoÊç nale˝noÊci aktualizuje si´
uwzgl´dniajàc stopieƒ prawdopodobieƒstwa ich za-
p∏aty poprzez dokonanie odpisu aktualizujàcego,
w odniesieniu do:

1) nale˝noÊci od d∏u˝ników postawionych w stan li-
kwidacji lub w stan upad∏oÊci — do wysokoÊci na-
le˝noÊci nieobj´tej gwarancjà lub innym zabezpie-
czeniem nale˝noÊci, zg∏oszonej likwidatorowi lub
s´dziemu komisarzowi w post´powaniu upad∏o-
Êciowym;

2) nale˝noÊci od d∏u˝ników w przypadku oddalenia
wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci, je˝eli majàtek
d∏u˝nika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów
post´powania upad∏oÊciowego — w pe∏nej wyso-
koÊci nale˝noÊci;

3) nale˝noÊci kwestionowanych przez d∏u˝ników
oraz z których zap∏atà d∏u˝nik zalega, a wed∏ug
oceny sytuacji majàtkowej i finansowej d∏u˝nika
sp∏ata nale˝noÊci w umownej kwocie nie jest
prawdopodobna — do wysokoÊci niepokrytej
gwarancjà lub innym zabezpieczeniem nale˝noÊci;

4) nale˝noÊci stanowiàcych równowartoÊç kwot
podwy˝szajàcych nale˝noÊci, w stosunku do któ-
rych uprzednio dokonano odpisu aktualizujàcego
— w wysokoÊci tych kwot, do czasu ich otrzyma-
nia lub odpisania;

5) nale˝noÊci przeterminowanych lub nieprzetermi-
nowanych o znacznym stopniu prawdopodobieƒ-
stwa nieÊciàgalnoÊci, w przypadkach uzasadnio-
nych rodzajem prowadzonej dzia∏alnoÊci lub
strukturà odbiorców — w wysokoÊci wiarygodnie
oszacowanej kwoty odpisu, w tym tak˝e ogólne-
go, na nieÊciàgalne nale˝noÊci.

2. Odpisy aktualizujàce wartoÊç nale˝noÊci zalicza
si´ odpowiednio do pozosta∏ych kosztów operacyj-
nych lub do kosztów finansowych — zale˝nie od ro-
dzaju nale˝noÊci, której dotyczy odpis aktualizacji.

3. Nale˝noÊci umorzone, przedawnione lub nie-
Êciàgalne zmniejszajà dokonane uprzednio odpisy ak-
tualizujàce ich wartoÊç.

4. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 3, od których
nie dokonano odpisów aktualizujàcych ich wartoÊç
lub dokonano odpisów w niepe∏nej wysokoÊci, zalicza
si´ odpowiednio do pozosta∏ych kosztów operacyj-
nych lub kosztów finansowych.

Art. 35c. W przypadku ustania przyczyny, dla któ-
rej dokonano odpisu aktualizujàcego wartoÊç akty-
wów, w tym równie˝ odpisu z tytu∏u trwa∏ej utraty
wartoÊci, równowartoÊç ca∏oÊci lub odpowiedniej cz´-
Êci uprzednio dokonanego odpisu aktualizujàcego
zwi´ksza wartoÊç danego sk∏adnika aktywów i podle-
ga zaliczeniu odpowiednio do pozosta∏ych przycho-
dów operacyjnych lub przychodów finansowych.

Art. 35d. 1. Rezerwy tworzy si´ na:

1) pewne lub o du˝ym stopniu prawdopodobieƒstwa
przysz∏e zobowiàzania, których kwot´ mo˝na
w sposób wiarygodny oszacowaç, a w szczegól-
noÊci na straty z transakcji gospodarczych w toku,
w tym z tytu∏u udzielonych gwarancji, por´czeƒ,
operacji kredytowych, skutków toczàcego si´ po-
st´powania sàdowego;

2) przysz∏e zobowiàzania spowodowane restruktury-
zacjà, je˝eli na podstawie odr´bnych przepisów
jednostka jest zobowiàzana do jej przeprowadze-
nia lub zawarto w tej sprawie wià˝àce umowy,
a plany restrukturyzacji pozwalajà w sposób wia-
rygodny oszacowaç wartoÊç tych przysz∏ych zobo-
wiàzaƒ.

2. Rezerwy, o których mowa w ust. 1, zalicza si´
odpowiednio do pozosta∏ych kosztów operacyjnych,
kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zale˝-
nie od okolicznoÊci, z którymi przysz∏e zobowiàzania
si´ wià˝à.

3. Powstanie zobowiàzania, na które uprzednio
utworzono rezerw´, zmniejsza rezerw´.

4. Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia
lub ustania ryzyka uzasadniajàcego ich utworzenie,
zwi´kszajà na dzieƒ, na który okaza∏y si´ zb´dne, od-
powiednio pozosta∏e przychody operacyjne, przycho-
dy finansowe lub zyski nadzwyczajne.
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Art. 36. 1. Kapita∏y (fundusze) w∏asne ujmuje si´
w ksi´gach rachunkowych z podzia∏em na ich rodzaje
i wed∏ug zasad okreÊlonych przepisami prawa, posta-
nowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednost-
ki.

2.68) Kapita∏ zak∏adowy spó∏ek kapita∏owych, towa-
rzystw ubezpieczeƒ wzajemnych, towarzystw rease-
kuracji wzajemnej, fundusz udzia∏owy spó∏dzielni wy-
kazuje si´ w wysokoÊci okreÊlonej w umowie lub sta-
tucie i wpisanej w rejestrze sàdowym. Zadeklarowane
lecz niewniesione wk∏ady kapita∏owe ujmuje si´ jako
nale˝ne wk∏ady na poczet kapita∏u.

2a. (uchylony).69)

2b. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu
spó∏ki akcyjnej lub podwy˝szeniu kapita∏u zak∏adowe-
go zmniejszajà kapita∏ zapasowy spó∏ki do wysokoÊci
nadwy˝ki wartoÊci emisji nad wartoÊcià nominalnà
akcji, a pozosta∏à ich cz´Êç zalicza si´ do kosztów 
finansowych.

2c. Kapita∏y (fundusze) w∏asne powsta∏e z zamia-
ny d∏u˝nych papierów wartoÊciowych, zobowiàzaƒ
i po˝yczek na udzia∏y wykazuje si´ w wartoÊci nomi-
nalnej tych papierów wartoÊciowych, zobowiàzaƒ
i po˝yczek, po uwzgl´dnieniu niezamortyzowanego
dyskonta lub premii, odsetek naliczonych i niezap∏a-
conych do dnia zamiany, które nie b´dà wyp∏acone,
niezrealizowanych ró˝nic kursowych oraz skapitalizo-
wanych kosztów emisji. Je˝eli d∏u˝ne papiery warto-
Êciowe, zobowiàzania i po˝yczki sà wyra˝one w walu-
cie obcej, to na dzieƒ zamiany stosuje si´ do nich
przepisy art. 30.

2d. Przepis ust. 2c stosuje si´ odpowiednio do zo-
bowiàzaƒ bezwarunkowo umorzonych w wyniku po-
st´powania naprawczego lub uk∏adowego.

2e.70) W razie powzi´cia uchwa∏y wspólników
spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià okreÊlajàcej
termin i wysokoÊç dop∏at, równowartoÊç dop∏at uj-
muje si´ w odr´bnej pozycji pasywów bilansu (kapita∏
rezerwowy z dop∏at wspólników) i wykazuje si´ jako
sk∏adnik kapita∏u w∏asnego dopóty, dopóki ten nie zo-
stanie u˝yty w sposób uzasadniajàcy jego odpisanie;
uchwalone, lecz niewniesione dop∏aty wykazuje si´
w dodatkowej pozycji kapita∏ów w∏asnych „Nale˝ne
dop∏aty na poczet kapita∏u rezerwowego (wielkoÊç
ujemna)”.

3. Sk∏adniki kapita∏u (funduszu) w∏asnego jedno-
stek postawionych w stan likwidacji lub upad∏oÊci na-
le˝y, na dzieƒ rozpocz´cia likwidacji lub post´powania
upad∏oÊciowego, po∏àczyç w jeden kapita∏ (fundusz)
podstawowy, zmniejszajàc go:

1) (uchylony);71)

2)72) w spó∏kach z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià,
towarzystwach ubezpieczeƒ wzajemnych i towa-
rzystwach reasekuracji wzajemnej — o udzia∏y
w∏asne;

3)73) w spó∏kach akcyjnych — o nale˝ne wk∏ady na
poczet kapita∏u, o ile nie wezwano zainteresowa-
nych do ich wniesienia, oraz o akcje w∏asne.

4. Przepis ust. 3 mo˝e byç odpowiednio stosowa-
ny przez jednostki obj´te post´powaniem napraw-
czym lub uk∏adowym.

Art. 36a.74) 1. W razie zbycia akcji w∏asnych, do-
datnià ró˝nic´ mi´dzy cenà sprzeda˝y, pomniejszonà
o koszty sprzeda˝y, a ich cenà nabycia, nale˝y odnieÊç
na kapita∏ zapasowy. Ujemnà ró˝nic´ nale˝y ujàç jako
zmniejszenie kapita∏u zapasowego, a pozosta∏à cz´Êç
ujemnej ró˝nicy, przewy˝szajàcà kapita∏ zapasowy, ja-
ko strat´ z lat ubieg∏ych i opisaç w informacji dodat-
kowej w sprawozdaniu finansowym za rok, w którym
nastàpi∏a sprzeda˝.

2. W przypadku umorzenia akcji w∏asnych, dodat-
nià ró˝nic´ mi´dzy ich wartoÊcià nominalnà a cenà
nabycia nale˝y odnieÊç na kapita∏ zapasowy. Ujemnà
ró˝nic´ nale˝y ujàç jako zmniejszenie kapita∏u zapaso-
wego, a pozosta∏à cz´Êç ujemnej ró˝nicy, przewy˝sza-
jàcà kapita∏ zapasowy, jako strat´ z lat ubieg∏ych i opi-
saç w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finan-
sowym za rok, w którym nastàpi∏o obni˝enie kapita∏u
zak∏adowego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ do udzia∏ów w∏as-
nych spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, z wy-
jàtkiem umorzenia udzia∏ów bez obni˝enia kapita∏u
zak∏adowego. W przypadku umorzenia udzia∏ów w∏as-
nych nabytych w drodze egzekucji, bez obni˝enia ka-
pita∏u zak∏adowego, wartoÊç udzia∏ów w∏asnych we-
d∏ug ceny nabycia nale˝y ujàç jako zmniejszenie kapi-
ta∏u rezerwowego utworzonego w celu ich umorze-
nia.

Art. 37. 1. W zwiàzku z przejÊciowymi ró˝nicami
mi´dzy wykazywanà w ksi´gach rachunkowych war-
toÊcià aktywów i pasywów a ich wartoÊcià podatkowà
oraz stratà podatkowà mo˝liwà do odliczenia w przy-
sz∏oÊci, jednostka tworzy rezerw´ i ustala aktywa z ty-
tu∏u odroczonego podatku dochodowego, którego
jest podatnikiem.

2. WartoÊç podatkowa aktywów jest to kwota
wp∏ywajàca na pomniejszenie podstawy obliczenia
podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich,
w sposób poÊredni lub bezpoÊredni, korzyÊci ekono-
micznych. Je˝eli uzyskanie korzyÊci ekonomicznych
z tytu∏u okreÊlonych aktywów nie powoduje pomniej-
szenia podstawy obliczenia podatku dochodowego,
to wartoÊç podatkowa aktywów jest ich wartoÊcià
ksi´gowà.———————

68) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 4 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5.

69) Przez art. 2 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 6.

70) Dodany przez art. 2 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 6.

71) Przez art. 1 pkt 27 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 28.

———————
72) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 4 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
73) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 8 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.
74) Dodany przez art. 2 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 6.
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3. WartoÊcià podatkowà pasywów jest ich wartoÊç
ksi´gowa pomniejszona o kwoty, które w przysz∏oÊci
pomniejszà podstaw´ podatku dochodowego.

4. Aktywa z tytu∏u odroczonego podatku dochodo-
wego ustala si´ w wysokoÊci kwoty przewidzianej
w przysz∏oÊci do odliczenia od podatku dochodowe-
go, w zwiàzku z ujemnymi ró˝nicami przejÊciowymi,
które spowodujà w przysz∏oÊci zmniejszenie podsta-
wy obliczenia podatku dochodowego oraz straty po-
datkowej mo˝liwej do odliczenia, ustalonej przy
uwzgl´dnieniu zasady ostro˝noÊci.

5. Rezerw´ z tytu∏u odroczonego podatku docho-
dowego tworzy si´ w wysokoÊci kwoty podatku do-
chodowego, wymagajàcej w przysz∏oÊci zap∏aty,
w zwiàzku z wyst´powaniem dodatnich ró˝nic przej-
Êciowych, to jest ró˝nic, które spowodujà zwi´kszenie
podstawy obliczenia podatku dochodowego w przy-
sz∏oÊci.

6. WysokoÊç rezerwy i aktywów z tytu∏u odroczo-
nego podatku dochodowego ustala si´ przy uwzgl´d-
nieniu stawek podatku dochodowego obowiàzujà-
cych w roku powstania obowiàzku podatkowego.

7. Rezerwa i aktywa z tytu∏u odroczonego podatku
dochodowego wykazywane sà w bilansie oddzielnie.
Rezerw´ i aktywa mo˝na kompensowaç, je˝eli jed-
nostka ma tytu∏ uprawniajàcy jà do ich jednoczesne-
go uwzgl´dnienia przy obliczaniu kwoty zobowiàzania
podatkowego.

8. Wp∏ywajàcy na wynik finansowy podatek do-
chodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje:

1) cz´Êç bie˝àcà;

2) cz´Êç odroczonà.

Wykazywana w rachunku zysków i strat cz´Êç odro-
czona stanowi ró˝nic´ pomi´dzy stanem rezerw i ak-
tywów z tytu∏u podatku odroczonego na koniec i po-
czàtek okresu sprawozdawczego, z uwzgl´dnieniem
przepisów ust. 9.

9. Rezerwy i aktywa z tytu∏u odroczonego podatku
dochodowego, dotyczàce operacji rozliczanych z kapi-
ta∏em (funduszem) w∏asnym, odnosi si´ równie˝ na
kapita∏ (fundusz) w∏asny.

10.75) W przypadku gdy roczne sprawozdanie 
finansowe jednostki nie podlega obowiàzkowi bada-
nia i og∏oszenia w myÊl art. 64 ust. 1, to mo˝e ona od-
stàpiç od ustalania aktywów i rezerw z tytu∏u odroczo-
nego podatku dochodowego.

Art. 38. 1.76) Zak∏ady ubezpieczeƒ zaliczajà do
kosztów operacyjnych zmiany stanu rezerw technicz-
no-ubezpieczeniowych, które powinny zapewniç pe∏-
ne pokrycie bie˝àcych i przysz∏ych zobowiàzaƒ, jakie
mogà wynikaç z umów ubezpieczenia i umów rease-
kuracji.

1a.77) Zak∏ady reasekuracji zaliczajà do kosztów
operacyjnych zmiany stanu rezerw techniczno-ubez-
pieczeniowych, które powinny zapewniç pe∏ne pokry-
cie bie˝àcych i przysz∏ych zobowiàzaƒ, jakie mogà wy-
nikaç z umów reasekuracji.

2. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, z wyjàt-
kiem rezerw na wyrównanie szkodowoÊci, ustala si´
nie póêniej ni˝ na dzieƒ bilansowy. Rezerw´ na wy-
równanie szkodowoÊci ustala si´ nie póêniej ni˝ na
dzieƒ koƒczàcy rok obrotowy.

Art. 39. 1. Jednostki dokonujà czynnych rozliczeƒ
mi´dzyokresowych kosztów, je˝eli dotyczà one przy-
sz∏ych okresów sprawozdawczych.

2. Jednostki dokonujà biernych rozliczeƒ mi´dzy-
okresowych kosztów w wysokoÊci prawdopodobnych
zobowiàzaƒ przypadajàcych na bie˝àcy okres sprawo-
zdawczy, wynikajàcych w szczególnoÊci:

1) ze Êwiadczeƒ wykonanych na rzecz jednostki przez
kontrahentów jednostki, a kwot´ zobowiàzania
mo˝na oszacowaç w sposób wiarygodny;

2)78) z obowiàzku wykonania, zwiàzanych z bie˝àcà
dzia∏alnoÊcià, przysz∏ych Êwiadczeƒ na rzecz pra-
cowników, w tym Êwiadczeƒ emerytalnych, a tak-
˝e przysz∏ych Êwiadczeƒ wobec nieznanych osób,
których kwot´ mo˝na oszacowaç w sposób wiary-
godny, mimo ˝e data powstania zobowiàzania nie
jest jeszcze znana, w tym z tytu∏u napraw gwaran-
cyjnych i r´kojmi za sprzedane produkty d∏ugo-
trwa∏ego u˝ytku.

Zobowiàzania uj´te jako bierne rozliczenia mi´dzy-
okresowe i zasady ustalania ich wysokoÊci powinny
wynikaç z uznanych zwyczajów handlowych.

2a.79) Zobowiàzania, o których mowa w ust. 2
pkt 2, wykazuje si´ w bilansie jako rezerwy na zobo-
wiàzania.

3. Odpisy czynnych i biernych rozliczeƒ mi´dzy-
okresowych kosztów mogà nast´powaç stosownie do
up∏ywu czasu lub wielkoÊci Êwiadczeƒ. Czas i sposób
rozliczenia powinien byç uzasadniony charakterem
rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostro˝-
noÊci.

4. Je˝eli zgodnie z umowà wartoÊç otrzymanych
finansowych sk∏adników aktywów jest ni˝sza od zo-
bowiàzania zap∏aty za nie, w tym równie˝ z tytu∏u emi-
towanych przez jednostk´ papierów wartoÊciowych,
to ró˝nica stanowi czynne rozliczenie mi´dzyokreso-
we kosztów, które odpisuje si´ w koszty finansowe
w równych ratach, w ciàgu okresu, na jaki zaciàgni´to
zobowiàzanie.

5. Zobowiàzania uj´te jako bierne rozliczenia mi´-
dzyokresowe zmniejszajà koszty okresu sprawozdaw-
czego, w którym stwierdzono, ˝e zobowiàzania te nie
powsta∏y.

———————
75) Dodany przez art. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 6.
76) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 5 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.

———————
77) Dodany przez art. 4 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5.
78) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
79) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
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Art. 40. (uchylony).80)

Art. 41. 1. Rozliczenia mi´dzyokresowe przycho-
dów, dokonywane z zachowaniem zasady ostro˝no-
Êci, obejmujà w szczególnoÊci:

1) równowartoÊç otrzymanych lub nale˝nych od
kontrahentów Êrodków z tytu∏u Êwiadczeƒ, któ-
rych wykonanie nastàpi w nast´pnych okresach
sprawozdawczych;

2) Êrodki pieni´˝ne otrzymane na sfinansowanie na-
bycia lub wytworzenia Êrodków trwa∏ych, w tym
tak˝e Êrodków trwa∏ych w budowie oraz prac roz-
wojowych, je˝eli stosownie do innych ustaw nie
zwi´kszajà one kapita∏ów (funduszy) w∏asnych.
Zaliczone do rozliczeƒ mi´dzyokresowych przy-
chodów kwoty zwi´kszajà stopniowo pozosta∏e
przychody operacyjne, równolegle do odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych od Êrodków
trwa∏ych lub kosztów prac rozwojowych sfinanso-
wanych z tych êróde∏;

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

2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si´ odpowiednio do
przyj´tych nieodp∏atnie, w tym tak˝e w drodze daro-
wizny, Êrodków trwa∏ych w budowie, Êrodków trwa-
∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych.

3.81) Banki wykazujà jako rozliczenia mi´dzyokre-
sowe przychodów równie˝ nale˝ne im odsetki od na-
le˝noÊci zagro˝onych — do czasu ich otrzymania lub
odpisania.

Art. 42. 1. W jednostkach innych ni˝ banki, zak∏ady
ubezpieczeƒ i zak∏ady reasekuracji na wynik finanso-
wy netto sk∏adajà si´:82)

1) wynik dzia∏alnoÊci operacyjnej, w tym z tytu∏u po-
zosta∏ych przychodów i kosztów operacyjnych;

2) wynik operacji finansowych;

3) wynik operacji nadzwyczajnych;

4) obowiàzkowe obcià˝enia wyniku finansowego
z tytu∏u podatku dochodowego, którego podatni-
kiem jest jednostka, i p∏atnoÊci z nim zrównanych,
na podstawie odr´bnych przepisów.

2. Wynik dzia∏alnoÊci operacyjnej stanowi ró˝nic´
mi´dzy przychodami netto ze sprzeda˝y produktów,
towarów i materia∏ów, z uwzgl´dnieniem dotacji,
opustów, rabatów i innych zwi´kszeƒ lub zmniejszeƒ,
bez podatku od towarów i us∏ug, oraz pozosta∏ymi
przychodami operacyjnymi a wartoÊcià sprzedanych
produktów, towarów i materia∏ów wycenionych
w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo
zakupu, powi´kszonà o ca∏oÊç poniesionych od po-
czàtku roku obrotowego kosztów ogólnych zarzàdu,
sprzeda˝y produktów, towarów i materia∏ów oraz po-
zosta∏ych kosztów operacyjnych.

3.83) Wynik operacji finansowych stanowi ró˝nic´
mi´dzy przychodami finansowymi, w szczególnoÊci
z tytu∏u dywidend (udzia∏ów w zyskach), odsetek, zy-
sków ze zbycia oraz aktualizacji wartoÊci inwestycji in-
nych ni˝ wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwy˝-
ki dodatnich ró˝nic kursowych nad ujemnymi, a kosz-
tami finansowymi, w szczególnoÊci z tytu∏u odsetek,
strat ze zbycia oraz aktualizacji wartoÊci inwestycji in-
nych ni˝ wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwy˝-
ki ujemnych ró˝nic kursowych nad dodatnimi, z wy-
jàtkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych ró˝-
nic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4
i ust. 8 pkt 2.

4. Wynik zdarzeƒ nadzwyczajnych stanowi ró˝nic´
mi´dzy zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwy-
czajnymi.

Art. 43. 1. W bankach na wynik finansowy netto
sk∏adajà si´:

1) wynik dzia∏alnoÊci operacyjnej (w tym na dzia∏al-
noÊci bankowej);

2) wynik operacji nadzwyczajnych;

3) obowiàzkowe obcià˝enia wyniku finansowego
z tytu∏u podatku dochodowego, którego podatni-
kiem jest jednostka, i p∏atnoÊci z nim zrównanych,
na podstawie odr´bnych przepisów.

2. Wynik dzia∏alnoÊci bankowej obejmuje: wynik
z tytu∏u odsetek, prowizji, przychody z akcji, udzia∏ów
i innych papierów wartoÊciowych, wynik operacji 
finansowych, wynik z pozycji wymiany.

3. Wynik dzia∏alnoÊci operacyjnej obejmuje wynik
dzia∏alnoÊci bankowej, skorygowany o ró˝nic´ mi´dzy
pozosta∏ymi przychodami operacyjnymi a pozosta∏y-
mi kosztami operacyjnymi, koszty dzia∏ania banku,
amortyzacj´ Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niemate-
rialnych i prawnych, wynik na wartoÊci rezerw z aktu-
alizacji.

4. Do wyniku operacji nadzwyczajnych stosuje si´
przepis art. 42 ust. 4.

Art. 44. 1. W zak∏adach ubezpieczeƒ i zak∏adach re-
asekuracji na wynik finansowy netto sk∏adajà si´:84)

1) wynik techniczny ubezpieczeƒ;

2) ró˝nica mi´dzy przychodami a kosztami z dzia∏al-
noÊci lokacyjnej niezaliczana do wyniku technicz-
nego ubezpieczeƒ;

3) ró˝nica mi´dzy pozosta∏ymi przychodami a pozo-
sta∏ymi kosztami;

4) wynik operacji nadzwyczajnych;

5) obowiàzkowe obcià˝enia wyniku finansowego
z tytu∏u podatku dochodowego, którego podatni-
kiem jest jednostka, i p∏atnoÊci z nim zrównanych
na podstawie odr´bnych przepisów.

———————
80) Przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 28.
81) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6.
82) Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 4

pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.

———————
83) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
84) Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 4

pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.



Dziennik Ustaw Nr 152 — 11782 — Poz. 1223

2. Wynik techniczny ubezpieczeƒ stanowi ró˝nic´
mi´dzy przychodami ze sk∏adek, pozosta∏ymi przy-
chodami technicznymi a wyp∏aconymi odszkodowa-
niami, Êwiadczeniami i zmianami rezerw techniczno-
-ubezpieczeniowych, z uwzgl´dnieniem udzia∏u rease-
kuratorów w sk∏adce, odszkodowaniach i zmianach
stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, oraz
kosztami dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej i pozosta∏ymi
kosztami technicznymi. W przypadku gdy:

1) przychody z lokat przeznaczone sà zgodnie z od-
r´bnymi przepisami na zwi´kszenie rezerw,

2)85) zak∏ad ubezpieczeƒ prowadzàcy dzia∏alnoÊç
ubezpieczeniowà w dziale ubezpieczeƒ na ˝ycie
lub zak∏ad reasekuracji prowadzàcy dzia∏alnoÊç re-
asekuracyjnà w zakresie reasekuracji ubezpieczeƒ
na ˝ycie inwestujà ∏àcznie Êrodki w∏asne i Êrodki
stanowiàce pokrycie rezerw techniczno-ubezpie-
czeniowych

— to przychody i koszty dzia∏alnoÊci lokacyjnej wy-
kazuje si´ w technicznym rachunku ubezpieczeƒ.

3. Na ró˝nic´ mi´dzy pozosta∏ymi przychodami
a pozosta∏ymi kosztami sk∏ada si´ w szczególnoÊci
ró˝nica mi´dzy:

1) pozosta∏ymi przychodami finansowymi a pozosta-
∏ymi kosztami finansowymi;

2) pozosta∏ymi przychodami operacyjnymi a pozo-
sta∏ymi kosztami operacyjnymi;

3) przychodami a kosztami z tytu∏u pe∏nienia czynno-
Êci komisarza awaryjnego.

4. Do wyniku operacji nadzwyczajnych stosuje si´
przepis art. 42 ust. 4.

Rozdzia∏ 4a

¸àczenie si´ spó∏ek

Art. 44a.86) 1. ¸àczenie si´ spó∏ek handlowych,
zwanych dalej „spó∏kami”, rozlicza si´ i ujmuje na
dzieƒ po∏àczenia w ksi´gach rachunkowych spó∏ki, na
którà przechodzi majàtek ∏àczàcych si´ spó∏ek (spó∏ki
przejmujàcej) albo nowej spó∏ki powsta∏ej w wyniku
po∏àczenia (spó∏ki nowo zawiàzanej) — metodà naby-
cia, o której mowa w art. 44b, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W razie ∏àczenia si´ spó∏ek, na skutek którego
nie nast´puje utrata kontroli nad nimi przez ich do-
tychczasowych udzia∏owców, mo˝na zastosowaç me-
tod´ ∏àczenia udzia∏ów, o której mowa w art. 44c;
w szczególnoÊci dotyczy to ∏àczenia si´ spó∏ek zale˝-
nych w sposób bezpoÊredni lub poÊredni od tej samej
jednostki dominujàcej, jak równie˝ w razie po∏àczenia
jednostki dominujàcej ni˝szego szczebla z jej jednost-
kà zale˝nà.

3. Za dzieƒ po∏àczenia spó∏ek przyjmuje si´ dzieƒ
wpisania po∏àczenia do rejestru w∏aÊciwego dla sie-
dziby odpowiednio spó∏ki przejmujàcej albo spó∏ki
nowo zawiàzanej.

Art. 44b. 1. Rozliczenie po∏àczenia metodà nabycia
polega na sumowaniu poszczególnych pozycji akty-
wów i pasywów spó∏ki przejmujàcej, wed∏ug ich war-
toÊci ksi´gowej, z odpowiednimi pozycjami aktywów
i pasywów spó∏ki przej´tej, wed∏ug ich wartoÊci go-
dziwej ustalonej na dzieƒ ich po∏àczenia.

2. Aktywa i zobowiàzania spó∏ki przej´tej na dzieƒ
po∏àczenia obejmujà tak˝e aktywa lub zobowiàzania
niewykazywane dotychczas w ksi´gach rachunko-
wych i sprawozdaniu finansowym spó∏ki przej´tej, je-
˝eli w wyniku po∏àczenia nast´puje ich ujawnienie
i odpowiadajà one definicji aktywów i zobowiàzaƒ.

3. Kapita∏ (fundusz) w∏asny spó∏ki przej´tej ustalo-
ny na dzieƒ po∏àczenia jako aktywa netto wed∏ug war-
toÊci godziwej podlega wy∏àczeniu.

4. Za wartoÊç godziwà okreÊlonych aktywów lub
zobowiàzaƒ przyjmuje si´ w szczególnoÊci w przypad-
ku:

1) notowanych papierów wartoÊciowych — aktualny
kurs notowaƒ pomniejszony o koszty sprzeda˝y;

2) nienotowanych papierów wartoÊciowych — war-
toÊç oszacowanà, uwzgl´dniajàcà takie czynniki,
jak wspó∏czynnik cena do zysku i stopa dywiden-
dy porównywalnych papierów wartoÊciowych
wyemitowanych przez spó∏ki o podobnych cha-
rakterystykach;

3) nale˝noÊci — wartoÊç bie˝àcà (zdyskontowanà)
kwot wymagajàcych zap∏aty, wyznaczonà przy od-
powiednich bie˝àcych stopach procentowych, po-
mniejszonà o odpisy na nale˝noÊci zagro˝one
i nieÊciàgalne oraz ewentualne koszty windykacji.
Wyznaczanie wartoÊci bie˝àcych (zdyskontowa-
nych) w odniesieniu do nale˝noÊci krótkotermino-
wych nie jest konieczne, je˝eli ró˝nica pomi´dzy
wartoÊcià nale˝noÊci wed∏ug kwot wymagajàcych
zap∏aty a wed∏ug ich wartoÊcià zdyskontowanà
nie jest istotna;

4) zapasów produktów gotowych i towarów — cen´
sprzeda˝y netto pomniejszonà o opust mar˝y zy-
sku wynikajàcy z kosztów doprowadzenia przez
spó∏k´ przejmujàcà do sprzeda˝y zapasu lub zna-
lezienia nabywcy;

5) zapasów produktów w toku — cen´ sprzeda˝y net-
to produktów gotowych pomniejszonà o koszty
zakoƒczenia produkcji i opust mar˝y zysku wyni-
kajàcy z kosztów doprowadzenia przez spó∏k´
przejmujàcà zapasów do sprzeda˝y lub znalezie-
nia nabywcy;

6) zapasów materia∏ów — aktualnà cen´ nabycia;

7) Êrodków trwa∏ych — wartoÊç rynkowà lub ich
wartoÊç wed∏ug niezale˝nej wyceny. W przypadku
gdy nie jest mo˝liwe uzyskanie niezale˝nej wyce-
ny Êrodków trwa∏ych — aktualnà cen´ nabycia 
albo koszt wytworzenia, z uwzgl´dnieniem aktual-
nego stopnia ich zu˝ycia;

8) wartoÊci niematerialnych i prawnych — wartoÊç
oszacowanà, wyznaczonà w oparciu o ceny rynko-
we takich samych lub podobnych wartoÊci niema-
terialnych i prawnych, a w odniesieniu do warto-
Êci firmy lub ujemnej wartoÊci firmy zawartej 
w bilansie spó∏ki przej´tej — wartoÊç zerowà.
W przypadku gdy wartoÊç oszacowana nie mo˝e

———————
85) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 7 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
86) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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zostaç wyznaczona w oparciu o ceny rynkowe, to
przyjmuje si´ takà wartoÊç, która nie spowoduje
powstania lub zwi´kszenia ujemnej wartoÊci firmy
w wyniku po∏àczenia;

9) zobowiàzaƒ — wartoÊç bie˝àcà (zdyskontowanà)
kwot wymagajàcych zap∏aty, wyznaczonà przy od-
powiednich bie˝àcych stopach procentowych.
Wyznaczanie wartoÊci bie˝àcych (zdyskontowa-
nych) w odniesieniu do zobowiàzaƒ krótkotermi-
nowych nie jest konieczne, je˝eli ró˝nica pomi´-
dzy wartoÊcià zobowiàzaƒ wed∏ug kwot wymaga-
jàcych zap∏aty a wed∏ug ich wartoÊcià zdyskonto-
wanà nie jest istotna;

10) rezerwy lub aktywów z tytu∏u odroczonego podat-
ku dochodowego — wartoÊç mo˝liwà do realizacji
przez po∏àczone spó∏ki, po uwzgl´dnieniu zmiany
wartoÊci podatkowej i ksi´gowej aktywów netto
spó∏ki przejmowanej.

5. Przez cen´ przej´cia rozumie si´ w przypadku:

1) gdy w celu po∏àczenia spó∏ka wydaje (emituje)
udzia∏y — cen´ rynkowà tych udzia∏ów lub inaczej
ustalonà ich wartoÊç godziwà, je˝eli nie jest znana
ich cena rynkowa. W takim przypadku nadwy˝k´
wartoÊci rynkowej udzia∏ów lub inaczej ustalonej
ich wartoÊci godziwej zalicza si´ do kapita∏u zapa-
sowego. Cen´ rynkowà wydanych (wyemitowa-
nych) udzia∏ów przyjmuje si´ z dnia, w którym
wszystkie istotne warunki po∏àczenia, w tym rela-
cja wymienna udzia∏ów, zosta∏y og∏oszone. Je˝eli
cena rynkowa w tym okresie podlega∏a istotnym
zmianom, wówczas za cen´ rynkowà mo˝na przy-
jàç Êrednià cen rynkowych z miesiàca poprzedza-
jàcego i miesiàca nast´pujàcego po dniu og∏osze-
nia wszystkich istotnych warunków po∏àczenia;

2) nabycia w∏asnych udzia∏ów w celu po∏àczenia —
cen´ nabycia w∏asnych udzia∏ów;

3) nabycia udzia∏ów spó∏ki przejmowanej — cen´ na-
bycia tych udzia∏ów;

4) gdy w celu po∏àczenia spó∏ka dokonuje zap∏aty
w innej formie ni˝ okreÊlona w pkt 1—3 — wartoÊç
godziwà przedmiotu zap∏aty;

5) gdy w celu po∏àczenia spó∏ka dokonuje zap∏aty
w ró˝nych formach — sum´ odpowiednich warto-
Êci, o których mowa w pkt 1—4.

6. Nadwy˝ka ceny przej´cia, o której mowa
w ust. 5, nad wartoÊcià godziwà aktywów netto spó∏-
ki przej´tej wykazywana jest w aktywach spó∏ki, na
którà przeszed∏ majàtek po∏àczonych spó∏ek lub spó∏-
ki powsta∏ej w wyniku po∏àczenia, jako wartoÊç firmy.

7. W przypadku gdy po∏àczenie jest wynikiem kil-
ku nast´pujàcych po sobie transakcji, cena przej´cia,
wartoÊç godziwa aktywów netto spó∏ki przej´tej
w procencie odzwierciedlajàcym procent nabytych
praw do aktywów netto oraz ró˝nica ceny przej´cia
wartoÊci godziwej aktywów netto spó∏ki przej´tej
ustalane sà osobno na dzieƒ ka˝dej istotnej transakcji,
przyjmujàc, i˝ pierwsza istotna transakcja zosta∏a
przeprowadzona nie póêniej ni˝ na dzieƒ powstania
stosunku podporzàdkowania pomi´dzy spó∏kà przej-
mujàcà a spó∏kà przejmowanà. Ostateczna cena prze-
j´cia, wartoÊç godziwa aktywów netto spó∏ki przej´tej
oraz ró˝nica ceny przej´cia nad wartoÊcià godziwà ak-

tywów netto spó∏ki przej´tej na dzieƒ po∏àczenia sta-
nowi sum´ odpowiednich wielkoÊci z dnia poszcze-
gólnych istotnych transakcji.

8. WartoÊç bilansowà aktywów i zobowiàzaƒ usta-
lonych na dzieƒ po∏àczenia koryguje si´ w kolejnych
okresach sprawozdawczych, je˝eli w wyniku zaistnia-
∏ych zdarzeƒ lub uzyskanych informacji ustalenie war-
toÊci godziwej na dzieƒ po∏àczenia by∏o niew∏aÊciwe.
W takich przypadkach nale˝y dokonaç odpowiedniej
korekty wartoÊci firmy lub ujemnej wartoÊci firmy,
pod warunkiem ˝e jednostka przewiduje odzyskanie
wartoÊci wynikajàcej z korekty z przysz∏ych korzyÊci
ekonomicznych i korekta taka dokonywana jest w cià-
gu tego roku obrotowego, w którym nastàpi∏o po∏à-
czenie. W przeciwnym przypadku korekt´ takà zalicza
si´ odpowiednio do pozosta∏ych przychodów lub
kosztów operacyjnych.

9. W przypadku gdy warunki po∏àczenia zak∏adajà
mo˝liwoÊç korekty ceny przej´cia w wyniku zaistnie-
nia w przysz∏oÊci okreÊlonych zdarzeƒ, wówczas ko-
rekt´ takà uwzgl´dnia si´ przy okreÊlaniu ceny przej´-
cia na dzieƒ po∏àczenia, je˝eli wystàpienie w przysz∏o-
Êci zdarzeƒ powodujàcych korekt´ ceny jest prawdo-
podobne, a kwota korekty ceny mo˝e byç okreÊlona
w sposób wiarygodny. W przypadku gdy w kolejnych
okresach sprawozdawczych nie wystàpià zdarzenia
warunkujàce zmian´ ceny przej´cia lub faktyczna
zmiana ceny b´dzie ró˝ni∏a si´ od wartoÊci oszacowa-
nej, wówczas nale˝y dokonaç odpowiedniej korekty
ceny przej´cia i wartoÊci firmy lub ujemnej wartoÊci
firmy.

10. Od wartoÊci firmy jednostka dokonuje odpi-
sów amortyzacyjnych w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 5 lat.
W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki
mo˝e wyd∏u˝yç ten okres do lat 20. Wyd∏u˝enie okre-
su amortyzacji nale˝y podaç w informacji dodatkowej
wraz z jego uzasadnieniem. Odpisów amortyzacyj-
nych dokonuje si´ metodà liniowà i zalicza si´ je do
pozosta∏ych kosztów operacyjnych.

11. Z zastrze˝eniem ust. 12, nadwy˝k´ wartoÊci go-
dziwej aktywów netto spó∏ki przej´tej nad cenà przej´-
cia, czyli ujemnà wartoÊç firmy, do wysokoÊci nieprze-
kraczajàcej wartoÊci godziwej nabytych aktywów trwa-
∏ych, z wy∏àczeniem d∏ugoterminowych aktywów 
finansowych notowanych na regulowanych rynkach,
jednostka zalicza do rozliczeƒ mi´dzyokresowych przy-
chodów przez okres b´dàcy Êrednià wa˝onà okresu
ekonomicznej u˝ytecznoÊci nabytych i podlegajàcych
amortyzacji aktywów. Ujemna wartoÊç firmy w wyso-
koÊci przekraczajàcej wartoÊç godziwà aktywów trwa-
∏ych, z wy∏àczeniem d∏ugoterminowych aktywów 
finansowych notowanych na regulowanych rynkach,
zaliczana jest do przychodów na dzieƒ po∏àczenia.

12. Ujemnà wartoÊç firmy odpisuje si´ w pozosta-
∏e przychody operacyjne do wysokoÊci, w jakiej doty-
czy oszacowanych w sposób wiarygodny przysz∏ych
strat i kosztów, ustalonych przez spó∏k´ przejmujàcà
na dzieƒ po∏àczenia, niestanowiàcych jednak zobo-
wiàzania, o którym mowa w ust. 2. Odpis ten nast´pu-
je w tym okresie sprawozdawczym, w którym straty
i koszty wp∏ywajà na wynik finansowy. Je˝eli straty
i koszty te nie zosta∏y poniesione w uprzednio przewi-
dywanych okresach sprawozdawczych, to dotyczàcà
ich ujemnà wartoÊç firmy odpisuje si´ w sposób okreÊ-
lony w ust. 11.
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13. W bilansie po∏àczonych spó∏ek wy∏àczeniu
podlegajà wzajemne nale˝noÊci i zobowiàzania oraz
inne rozrachunki o podobnym charakterze.

14. W przypadku gdy w wyniku po∏àczenia po-
wsta∏a nowa spó∏ka, w∏àczeniu do rachunku zysków
i strat za rok obrotowy, w którym nastàpi∏o po∏àcze-
nie, podlegajà przychody i koszty oraz zyski i straty
spó∏ki przej´tej i spó∏ki przejmujàcej od dnia po∏àcze-
nia. W przypadku gdy w wyniku po∏àczenia na spó∏k´
przejmujàcà przeszed∏ majàtek spó∏ki przejmowanej,
w∏àczeniu do rachunku zysków i strat za rok obroto-
wy, w którym nastàpi∏o po∏àczenie, podlegajà przy-
chody i koszty oraz zyski i straty spó∏ki przej´tej od
dnia po∏àczenia oraz spó∏ki przejmujàcej od poczàtku
roku obrotowego. W przypadku gdy przed dniem po-
∏àczenia ∏àczàce si´ spó∏ki pozostawa∏y w stosunku
podporzàdkowania, wówczas zyski lub straty netto
spó∏ki przejmowanej, osiàgni´te przed dniem po∏à-
czenia, wp∏ywajà w odpowiednim procencie, ustalo-
nym jako procent kontrolowanych przez spó∏k´ przej-
mujàcà w danym okresie przed dniem po∏àczenia ak-
tywów netto spó∏ki przejmowanej, na odpowiednie
pozycje kapita∏ów w∏asnych spó∏ki przejmujàcej, spó∏-
ki powsta∏ej w wyniku po∏àczenia, z uwzgl´dnieniem
odpisów wartoÊci firmy albo ujemnej wartoÊci firmy,
za okres od dnia powstania stosunku podporzàdko-
wania do dnia po∏àczenia.

15. Koszty poniesione bezpoÊrednio w zwiàzku
z po∏àczeniem powi´kszajà cen´ przej´cia. Koszty or-
ganizacji poniesione przy za∏o˝eniu nowej spó∏ki ak-
cyjnej lub koszty podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego
w celu po∏àczenia zmniejszajà kapita∏ zapasowy spó∏-
ki przejmujàcej lub spó∏ki powsta∏ej w wyniku po∏à-
czenia, do wysokoÊci nadwy˝ki wartoÊci emisyjnej
nad wartoÊcià nominalnà akcji, a pozosta∏à cz´Êç zali-
cza si´ do kosztów finansowych.

16. Sprawozdanie finansowe sporzàdzone na ko-
niec okresu sprawozdawczego, w ciàgu którego na-
stàpi∏o po∏àczenie, powinno zawieraç dane porów-
nawcze za poprzedni rok obrotowy. Dane porównawcze
za poprzedni rok obrotowy stanowià dane ze sprawo-
zdania finansowego spó∏ki przejmujàcej.

Art. 44c.87) 1. ¸àczenie metodà ∏àczenia udzia∏ów
polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpo-
wiednich aktywów i pasywów oraz przychodów
i kosztów po∏àczonych spó∏ek, wed∏ug stanu na dzieƒ
po∏àczenia, po uprzednim doprowadzeniu ich warto-
Êci do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wy∏à-
czeƒ, o których mowa w ust. 2 i 3.

2. Wy∏àczeniu podlega wartoÊç kapita∏u zak∏ado-
wego spó∏ki, której majàtek zosta∏ przeniesiony na in-
nà spó∏k´, lub spó∏ek, które w wyniku po∏àczenia zo-
sta∏y wykreÊlone z rejestru. Po dokonaniu tego wy∏à-
czenia odpowiednie pozycje kapita∏u w∏asnego spó∏ki,
na którà przechodzi majàtek po∏àczonych spó∏ek lub
nowo powsta∏ej spó∏ki koryguje si´ o ró˝nic´ pomi´-
dzy sumà aktywów i pasywów.

3. Wy∏àczeniu podlegajà równie˝:

1) wzajemne nale˝noÊci i zobowiàzania oraz inne
rozrachunki o podobnym charakterze ∏àczàcych
si´ spó∏ek;

2) przychody i koszty operacji gospodarczych doko-
nywanych w danym roku obrotowym przed po∏à-
czeniem mi´dzy ∏àczàcymi si´ spó∏kami;

3) zyski lub straty operacji gospodarczych dokona-
nych przed po∏àczeniem mi´dzy ∏àczàcymi si´
spó∏kami, zawarte w wartoÊciach podlegajàcych
∏àczeniu aktywów i pasywów.

4. Mo˝na nie dokonywaç wy∏àczeƒ, o których mo-
wa w ust. 3 pkt 2 i 3, je˝eli nie wp∏ynie to na rzetelnoÊç
i jasnoÊç sprawozdania finansowego spó∏ki, na którà
przechodzi majàtek po∏àczonych spó∏ek lub nowo po-
wsta∏ej spó∏ki.

5. Koszty poniesione w zwiàzku z po∏àczeniem,
w tym równie˝ koszty organizacji poniesione przy za-
∏o˝eniu nowej spó∏ki lub koszty podwy˝szenia kapita-
∏u spó∏ki, na którà przechodzi majàtek ∏àczàcych si´
spó∏ek, zalicza si´ do kosztów finansowych.

6. Sprawozdanie finansowe spó∏ki, na którà prze-
chodzi majàtek po∏àczonych spó∏ek lub nowo powsta-
∏ej spó∏ki, sporzàdzone na koniec okresu sprawozdaw-
czego, w ciàgu którego nastàpi∏o po∏àczenie, zawiera
dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy, okreÊ-
lone w taki sposób, jakby po∏àczenie mia∏o miejsce na
poczàtek poprzedniego roku obrotowego, z tym ˝e po-
szczególne sk∏adniki kapita∏ów w∏asnych na koniec
poprzedniego roku powinny zostaç wykazane jako su-
ma poszczególnych sk∏adników kapita∏ów w∏asnych.

Art. 44d.88) Przepisy art. 44a—44c stosuje si´ od-
powiednio w przypadku nabycia przez jednostk´ zor-
ganizowanej cz´Êci innej jednostki, w tym równie˝
w razie podzia∏u spó∏ek.

Rozdzia∏ 5

Sprawozdania finansowe jednostki

Art. 45. 1.89) Sprawozdanie finansowe sporzàdza
si´ na dzieƒ zamkni´cia ksiàg rachunkowych, o któ-
rym mowa w art. 12 ust. 2, oraz na inny dzieƒ bilanso-
wy, stosujàc odpowiednio, z zastrze˝eniem ust. 1a
i 1b, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustala-
nia wyniku finansowego, okreÊlone w rozdziale 4.

1a.90) Sprawozdania finansowe emitentów papie-
rów wartoÊciowych dopuszczonych, emitentów za-
mierzajàcych ubiegaç si´ lub ubiegajàcych si´ o ich
dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulo-
wanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go mogà byç sporzàdzane zgodnie z MSR.

1b.91) Sprawozdania finansowe jednostek wcho-
dzàcych w sk∏ad grupy kapita∏owej, w której jednost-
ka dominujàca sporzàdza skonsolidowane sprawo-
zdanie finansowe zgodnie z MSR, mogà byç sporzà-
dzane zgodnie z MSR.

———————
87) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
88) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 12 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6.
89) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
90) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 108
pkt 3 lit. a ustawy wymienionej w odnoÊniku 10 jako dru-
ga.

91) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
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1c.91) Decyzj´ w sprawie sporzàdzania sprawo-
zdaƒ finansowych zgodnie z MSR, przez jednostki,
o których mowa w ust. 1a oraz 1b, podejmuje organ
zatwierdzajàcy.

1d.92) Organ zatwierdzajàcy mo˝e podjàç decyzj´
w sprawie zaprzestania stosowania MSR przy sporzà-
dzaniu sprawozdaƒ finansowych przez jednostki
w przypadku ustania okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 1a i 1b.

1e.92) Sprawozdania finansowe oddzia∏ów przed-
si´biorcy zagranicznego mogà byç sporzàdzane zgod-
nie z MSR, je˝eli przedsi´biorca ten sporzàdza sprawo-
zdanie finansowe zgodnie z MSR.

2. Sprawozdanie finansowe sk∏ada si´ z:

1) bilansu;

2) rachunku zysków i strat;

3) informacji dodatkowej, obejmujàcej wprowadze-
nie do sprawozdania finansowego oraz dodatko-
we informacje i objaÊnienia.

3.93) Sprawozdanie finansowe jednostek okreÊlo-
nych w art. 64 ust. 1, podlegajàce corocznemu bada-
niu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale
(funduszu) w∏asnym, a w przypadku funduszy inwe-
stycyjnych — zestawienie zmian w aktywach netto,
oraz rachunek przep∏ywów pieni´˝nych, z zastrze˝e-
niem ust. 3a.

3a.94) Sprawozdanie finansowe funduszu inwesty-
cyjnego otwartego oraz sprawozdanie finansowe spe-
cjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego
nie obejmuje rachunku przep∏ywów pieni´˝nych.

4. Do rocznego sprawozdania finansowego do∏à-
cza si´ sprawozdanie z dzia∏alnoÊci jednostki, je˝eli
obowiàzek jego sporzàdzania wynika z ustawy lub od-
r´bnych przepisów.

5. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci jednostki sporzàdza si´ w j´zyku pol-
skim i w walucie polskiej. Dane liczbowe mo˝na wyka-
zywaç w zaokràgleniu do tysi´cy z∏otych, je˝eli nie
zniekszta∏ca to obrazu jednostki zawartego w sprawo-
zdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z dzia∏alno-
Êci.

6.95) Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania
z dzia∏alnoÊci emitentów papierów wartoÊciowych
dopuszczonych, emitentów zamierzajàcych ubiegaç
si´ lub ubiegajàcych si´ o ich dopuszczenie do obrotu
na jednym z rynków regulowanych krajów Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego sporzàdza si´ na pod-
stawie przepisów ustawy, z uwzgl´dnieniem przepi-
sów o obrocie papierami wartoÊciowymi.

Art. 46. 1. W bilansie wykazuje si´ stany aktywów
i pasywów na dzieƒ koƒczàcy bie˝àcy i poprzedni rok
obrotowy.

1a. W przypadku sporzàdzania bilansu na inny
dzieƒ bilansowy ni˝ okreÊlony w ust. 1, w bilansie wy-
kazuje si´ stany aktywów i pasywów na ten dzieƒ oraz
na dzieƒ koƒczàcy rok obrotowy bezpoÊrednio po-
przedzajàcy ten dzieƒ bilansowy.

2. Wykazana w aktywach bilansu, z zastrze˝eniem
ust. 2a, wartoÊç poszczególnych grup sk∏adników akty-
wów wynika z ich wartoÊci ksi´gowej, skorygowanej o:

1) dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe oraz odpisy aktualizujàce, w tym
równie˝ z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci sk∏adni-
ków aktywów trwa∏ych;

2) odpisy aktualizujàce wartoÊç rzeczowych sk∏adni-
ków aktywów obrotowych;

3) odpisy aktualizujàce wartoÊç nale˝noÊci.

2a. Aktywa finansowe i zobowiàzania finansowe
wykazuje si´ w bilansie w kwocie netto po kompensa-
cie, je˝eli jednostka ma bezwarunkowe prawo do
kompensaty aktywów i zobowiàzaƒ danego rodzaju
i zamierza je rozliczyç w kwocie netto albo jednocze-
Ênie wydaç sk∏adnik aktywów finansowych i rozliczyç
zobowiàzanie finansowe.

3. Je˝eli w myÊl odr´bnych przepisów w ciàgu ro-
ku dokonywane sà odpisy z wyniku finansowego bie-
˝àcego roku obrotowego, to nale˝y je wykazaç ze zna-
kiem ujemnym w odr´bnej pozycji pasywów „Kapita∏
(fundusz) w∏asny”, w pozycji „Odpisy z zysku netto
w ciàgu roku obrotowego (wielkoÊç ujemna)”.

4. Zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych oraz
inne fundusze tworzone na podstawie odr´bnych
przepisów, niezaliczone do kapita∏ów (funduszów)
w∏asnych, wykazuje si´ w pasywach bilansu w grupie
zobowiàzaƒ jako fundusze specjalne.

5.96) Bilans powinien zawieraç informacje w zakre-
sie ustalonym:

1) dla jednostek innych ni˝ banki, zak∏ady ubezpie-
czeƒ i zak∏ady reasekuracji — w za∏àczniku nr 1 do
ustawy;

2) dla banków — w za∏àczniku nr 2 do ustawy;

3) dla zak∏adów ubezpieczeƒ i zak∏adów reasekuracji
— w za∏àczniku nr 3 do ustawy.

Art. 47. 1. W rachunku zysków i strat wykazuje si´
oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obo-
wiàzkowe obcià˝enia wyniku finansowego za bie˝àcy
i poprzedni rok obrotowy.

2. W przypadku sporzàdzania rachunku zysków
i strat za inny okres sprawozdawczy ni˝ okreÊlony
w ust. 1, w rachunku zysków i strat wykazuje si´ od-
dzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiàz-
kowe obcià˝enia wyniku finansowego za bie˝àcy
okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawo-
zdawczy poprzedniego roku obrotowego.

———————
92) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
93) W brzmieniu ustalonym przez art. 304 pkt 2 lit. a ustawy

z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
(Dz. U. Nr 146, poz. 1546), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 lipca 2004 r.

94) Dodany przez art. 304 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 93; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 18 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

95) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 3 lit. b ustawy
wymienionej w odnoÊniku 10 jako druga.

———————
96) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 8 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 5.
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3. W przypadku gdy jednostka przewiduje zaprze-
stanie okreÊlonego zakresu dzia∏alnoÊci majàcego
wp∏yw na przychody i koszty przysz∏ych okresów
sprawozdawczych, przy zachowaniu zasady kontynu-
acji — odpowiednie przychody i koszty z tym zwiàza-
ne nale˝y wykazaç odr´bnie od przychodów i kosztów
dzia∏alnoÊci kontynuowanej.

4.97) Rachunek zysków i strat powinien zawieraç
informacje w zakresie ustalonym:

1) dla jednostek innych ni˝ banki, zak∏ady ubezpie-
czeƒ i zak∏ady reasekuracji — w za∏àczniku nr 1 do
ustawy, w wariancie kalkulacyjnym albo porów-
nawczym, zale˝nie od wyboru dokonanego przez
kierownika jednostki;

2) dla banków — w za∏àczniku nr 2 do ustawy;

3) dla zak∏adów ubezpieczeƒ i zak∏adów reasekuracji
— w za∏àczniku nr 3 do ustawy.

Art. 48. 1. Informacja dodatkowa powinna zawie-
raç istotne dane i objaÊnienia niezb´dne do tego, aby
sprawozdanie finansowe odpowiada∏o warunkom
okreÊlonym w art. 4 ust. 1, a w szczególnoÊci obejmo-
waç:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, za-
wierajàce opis przyj´tych zasad (polityki) rachun-
kowoÊci, w tym metod wyceny i sporzàdzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim
ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, oraz
przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentual-
nych zmian w stosunku do roku poprzedzajàcego;

2) dodatkowe informacje i objaÊnienia:

a) do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, ze-
stawienia zmian w kapitale (funduszu) w∏asnym
oraz rachunku przep∏ywów pieni´˝nych za
okresy sprawozdawcze obj´te sprawozdaniem
finansowym,

b) proponowany podzia∏ zysku lub pokrycia straty,

c) podstawowe informacje dotyczàce pracowni-
ków i organów jednostki,

d) inne istotne informacje dla zrozumienia sprawo-
zdania finansowego.

2.98) Zakres informacji dodatkowej, sporzàdzanej
przez jednostki inne ni˝ banki, zak∏ady ubezpieczeƒ i za-
k∏ady reasekuracji, okreÊla za∏àcznik nr 1 do ustawy.

Art. 48a. 1.99) Zestawienie zmian w kapitale (fun-
duszu) w∏asnym obejmuje informacje o zmianach po-
szczególnych sk∏adników kapita∏u (funduszu) w∏asne-
go za bie˝àcy i poprzedni rok obrotowy okreÊlone:

1) dla jednostek innych ni˝ banki, zak∏ady ubezpie-
czeƒ i zak∏ady reasekuracji — w za∏àczniku nr 1 do
ustawy;

2) dla banków — w za∏àczniku nr 2 do ustawy;

3) dla zak∏adów ubezpieczeƒ i zak∏adów reasekuracji
— w za∏àczniku nr 3 do ustawy.

2. W przypadku sporzàdzania zestawienia zmian
w kapitale (funduszu) w∏asnym za inny okres sprawo-
zdawczy ni˝ okreÊlony w ust. 1, w zestawieniu zmian
w kapitale (funduszu) w∏asnym wykazuje si´ zmiany
poszczególnych pozycji kapita∏u (funduszu) w∏asnego
za bie˝àcy okres sprawozdawczy i poprzedni rok obro-
towy.

Art. 48b. 1.100) Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych
sporzàdzony metodà bezpoÊrednià albo poÊrednià,
zale˝nie od wyboru dokonanego przez kierownika jed-
nostki, wykazuje dane za bie˝àcy i poprzedni rok ob-
rotowy, obejmujàc informacje w zakresie ustalonym:

1) dla jednostek innych ni˝ banki, zak∏ady ubezpie-
czeƒ i zak∏ady reasekuracji — w za∏àczniku nr 1 do
ustawy;

2) dla banków — w za∏àczniku nr 2 do ustawy;

3) dla zak∏adów ubezpieczeƒ i zak∏adów reasekuracji
— w za∏àczniku nr 3 do ustawy.

2. W przypadku sporzàdzania rachunku przep∏y-
wów pieni´˝nych za inny okres sprawozdawczy ni˝
okreÊlony w ust. 1, rachunek przep∏ywów pieni´˝nych
sporzàdza si´ za bie˝àcy okres sprawozdawczy i ana-
logiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku ob-
rotowego.

3. W rachunku przep∏ywów pieni´˝nych nale˝y
uwzgl´dniç wszystkie wp∏ywy i wydatki z dzia∏alnoÊci
operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej jednostki,
z wyjàtkiem wp∏ywów i wydatków b´dàcych rezulta-
tem zakupu lub sprzeda˝y Êrodków pieni´˝nych, przy
czym dla w∏aÊciwego okreÊlenia wartoÊci przep∏ywów
pieni´˝nych:

1) przez dzia∏alnoÊç operacyjnà rozumie si´ podsta-
wowy rodzaj dzia∏alnoÊci jednostki oraz inne ro-
dzaje dzia∏alnoÊci, niezaliczone do dzia∏alnoÊci in-
westycyjnej (lokacyjnej) lub finansowej;

2) przez dzia∏alnoÊç inwestycyjnà (lokacyjnà) rozu-
mie si´ nabywanie lub zbywanie sk∏adników akty-
wów trwa∏ych i krótkoterminowych aktywów 
finansowych oraz wszystkie z nimi zwiàzane pie-
ni´˝ne koszty i korzyÊci;

3) przez dzia∏alnoÊç finansowà rozumie si´ pozyski-
wanie lub utrat´ êróde∏ finansowania [zmiany
w rozmiarach i relacjach kapita∏u (funduszu) w∏as-
nego i obcego w jednostce] oraz wszystkie z nimi
zwiàzane pieni´˝ne koszty i korzyÊci.

Art. 49.101) 1.102) W przypadku spó∏ek kapita∏o-
wych, spó∏ek komandytowo-akcyjnych, towarzystw
ubezpieczeƒ wzajemnych, towarzystw reasekuracji
wzajemnej, spó∏dzielni, przedsi´biorstw paƒstwo-
wych, kierownik jednostki sporzàdza, wraz z rocznym
sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z dzia∏al-
noÊci jednostki.

———————
97) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 9 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 5.
98) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 10 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5.
99) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5.

———————
100) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 12 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5.
101) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

30 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowoÊci
(Dz. U. Nr 145, poz. 1535), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
10 lipca 2004 r.; wynikajàce z ustawy zasady rachunko-
woÊci stosuje si´ po raz pierwszy do sprawozdaƒ spo-
rzàdzonych za rok obrotowy rozpoczynajàcy si´
w 2004 r., stosownie do art. 2 tej ustawy.

102) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 13 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 5.
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2. Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci jednostki powinno
obejmowaç istotne informacje o stanie majàtkowym
i sytuacji finansowej, w tym ocen´ uzyskiwanych
efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis za-
gro˝eƒ, a w szczególnoÊci informacje o:

1) zdarzeniach istotnie wp∏ywajàcych na dzia∏alnoÊç
jednostki, jakie nastàpi∏y w roku obrotowym,
a tak˝e po jego zakoƒczeniu, do dnia zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego;

2) przewidywanym rozwoju jednostki;

3) wa˝niejszych osiàgni´ciach w dziedzinie badaƒ
i rozwoju;

4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;

5) nabyciu udzia∏ów (akcji) w∏asnych, a w szczegól-
noÊci celu ich nabycia, liczbie i wartoÊci nominal-
nej, ze wskazaniem, jakà cz´Êç kapita∏u zak∏ado-
wego reprezentujà, cenie nabycia oraz cenie
sprzeda˝y tych udzia∏ów (akcji) w przypadku ich
zbycia;

6) posiadanych przez jednostk´ oddzia∏ach (zak∏a-
dach);

7) instrumentach finansowych w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych za-
k∏óceƒ przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych oraz
utraty p∏ynnoÊci finansowej, na jakie nara˝ona
jest jednostka,

b) przyj´tych przez jednostk´ celach i metodach
zarzàdzania ryzykiem finansowym, ∏àcznie
z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów
planowanych transakcji, dla których stosowana
jest rachunkowoÊç zabezpieczeƒ;

8)103) stosowaniu zasad ∏adu korporacyjnego w przy-
padku jednostek, których papiery wartoÊciowe zo-
sta∏y dopuszczone do obrotu na jednym z rynków
regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego.

3. Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci jednostki powinno
równie˝ obejmowaç — o ile jest to istotne dla oceny
sytuacji jednostki — wskaêniki finansowe i niefinanso-
we, ∏àcznie z informacjami dotyczàcymi zagadnieƒ
Êrodowiska naturalnego i zatrudnienia, a tak˝e dodat-
kowe wyjaÊnienia do kwot wykazanych w sprawozda-
niu finansowym.

Art. 50. 1. Informacje zawarte w sprawozdaniu 
finansowym mogà byç wykazywane ze szczegó∏owo-
Êcià wi´kszà ni˝ okreÊlona w za∏àcznikach do ustawy,
je˝eli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki.

2.104) Jednostka, która w roku obrotowym, za któ-
ry sporzàdza sprawozdanie finansowe oraz w roku
poprzedzajàcym ten rok obrotowy nie osiàgn´∏a
dwóch z nast´pujàcych trzech wielkoÊci:

1) Êrednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pe∏-
ne etaty wynios∏o nie wi´cej ni˝ 50 osób,

2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowe-
go w walucie polskiej nie przekroczy∏a równowar-
toÊci 2 000 000 euro,

3) przychody netto ze sprzeda˝y produktów i towa-
rów oraz operacji finansowych w walucie polskiej
nie przekroczy∏y równowartoÊci 4 000 000 euro

— mo˝e sporzàdziç sprawozdanie finansowe w for-
mie uproszczonej, wykazujàc informacje w zakresie
ustalonym w za∏àczniku nr 1 literami i cyframi rzym-
skimi. Informacj´ dodatkowà sporzàdza si´ w odpo-
wiednio uproszczonej formie.

3. W przypadku gdy informacje dotyczàce po-
szczególnych pozycji sprawozdania finansowego nie
wystàpi∏y w jednostce zarówno w roku obrotowym,
jak i za rok poprzedzajàcy rok obrotowy, to przy spo-
rzàdzaniu sprawozdania finansowego pozycje te po-
mija si´.

4.105) Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do banków, za-
k∏adów ubezpieczeƒ i zak∏adów reasekuracji.

Art. 51. 1. Jednostka, w sk∏ad której wchodzà jed-
nostki organizacyjne sporzàdzajàce samodzielne
sprawozdania finansowe, sporzàdza ∏àczne sprawo-
zdanie finansowe, b´dàce sumà sprawozdania finan-
sowego jednostki i wszystkich jej oddzia∏ów (zak∏a-
dów), wy∏àczajàc odpowiednio:

1) aktywa i fundusze wydzielone;

2) wzajemne nale˝noÊci i zobowiàzania oraz inne
rozrachunki o podobnym charakterze;

3) przychody i koszty z tytu∏u operacji dokonywa-
nych mi´dzy jednostkà a jej oddzia∏ami (zak∏ada-
mi) lub mi´dzy jej oddzia∏ami (zak∏adami);

4) wynik finansowy operacji gospodarczych dokony-
wanych wewnàtrz jednostki, zawarty w aktywach
jednostki lub jej oddzia∏ów (zak∏adów).

Mo˝na nie dokonywaç wy∏àczeƒ, o których mowa
w pkt 2—4, je˝eli nie wp∏ywa to ujemnie na spe∏nie-
nie obowiàzków okreÊlonych w art. 4 ust. 1.

2.106) Do sprawozdania finansowego jednostki,
w której sk∏ad wchodzà oddzia∏y (zak∏ady) znajdujàce
si´ poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tam
sporzàdzajàce sprawozdania finansowe, w∏àcza si´
odpowiednie dane wynikajàce z bilansów tych od-
dzia∏ów (zak∏adów), wyra˝one w walutach obcych,
przeliczone na walut´ polskà po obowiàzujàcym na
dzieƒ bilansowy Êrednim kursie og∏oszonym dla da-
nej waluty przez Narodowy Bank Polski, natomiast
z rachunku zysków i strat — po kursie stanowiàcym
Êrednià arytmetycznà Êrednich kursów na dzieƒ koƒ-
czàcy ka˝dy miesiàc roku obrotowego, a w uzasadnio-
nych przypadkach — po kursie b´dàcym Êrednià aryt-
metycznà Êrednich kursów na dzieƒ koƒczàcy po-
przedni rok obrotowy i dzieƒ koƒczàcy bie˝àcy rok ob-
rotowy, og∏oszonych dla danej waluty przez Narodo-———————

103) Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 2 maja 2008 r. i ma za-
stosowanie po raz pierwszy do sprawozdaƒ finanso-
wych za rok obrotowy rozpoczynajàcy si´ w 2008 r.

104) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 101.

———————
105) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 14 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5.
106) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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wy Bank Polski. Powsta∏e na skutek tych przeliczeƒ
ró˝nice wykazuje si´ w ∏àcznym sprawozdaniu finan-
sowym jednostki, w pozycji „Ró˝nice kursowe z prze-
liczenia”, jako sk∏adnik kapita∏u (funduszu) z aktualiza-
cji wyceny.

Art. 52. 1. Kierownik jednostki zapewnia sporzà-
dzenie rocznego sprawozdania finansowego nie póê-
niej ni˝ w ciàgu 3 miesi´cy od dnia bilansowego
i przedstawia je w∏aÊciwym organom, zgodnie z obo-
wiàzujàcymi jednostk´ przepisami prawa, postano-
wieniami statutu lub umowy.

2. Sprawozdanie finansowe podpisuje — podajàc
zarazem dat´ podpisu — osoba, której powierzono
prowadzenie ksiàg rachunkowych, i kierownik jed-
nostki, a je˝eli jednostkà kieruje organ wieloosobowy
— wszyscy cz∏onkowie tego organu. Odmowa podpi-
su wymaga pisemnego uzasadnienia do∏àczonego do
sprawozdania finansowego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio rów-
nie˝ do:

1) sprawozdania finansowego sporzàdzonego na
dzieƒ okreÊlony w art. 12 ust. 2 lub na inny dzieƒ
bilansowy;

2) sprawozdania z dzia∏alnoÊci jednostki okreÊlone-
go w art. 49, z tym ˝e nie podpisuje go osoba, któ-
rej powierzono prowadzenie ksiàg rachunkowych.

Art. 53. 1.107) Roczne sprawozdanie finansowe jed-
nostki, z zastrze˝eniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu
przez organ zatwierdzajàcy, nie póêniej ni˝ 6 miesi´cy
od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne
sprawozdanie finansowe jednostek, o których mowa
w art. 64, podlega badaniu zgodnie z zasadami okreÊ-
lonymi w rozdziale 7.

2. (uchylony).108)

2a.109) Przepis ust. 1 nie dotyczy jednostek, w sto-
sunku do których og∏oszona zosta∏a upad∏oÊç.

2b.110) Roczne sprawozdanie finansowe oddzia∏u
przedsi´biorcy zagranicznego uwa˝a si´ za zatwier-
dzone, je˝eli zosta∏o zatwierdzone sprawozdanie 
finansowe przedsi´biorcy zagranicznego, obejmujàce
dane sprawozdania finansowego tego oddzia∏u.

3. Podzia∏ lub pokrycie wyniku finansowego netto
jednostek zobowiàzanych, zgodnie z art. 64 ust. 1, do
poddania badaniu rocznego sprawozdania finanso-
wego mo˝e nastàpiç po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego przez organ zatwierdzajàcy, poprzedzo-
nego wyra˝eniem przez bieg∏ego rewidenta opinii
o tym sprawozdaniu bez zastrze˝eƒ lub z zastrze˝enia-
mi. Podzia∏ lub pokrycie wyniku finansowego netto,
dokonany bez spe∏nienia tego warunku, jest niewa˝ny
z mocy prawa.

4. Podzia∏ lub pokrycie wyniku finansowego netto
jednostek niezobowiàzanych do poddania badaniu
rocznego sprawozdania finansowego mo˝e nastàpiç
po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez
organ zatwierdzajàcy.

5.111) Odpisy z wyniku finansowego bie˝àcego ro-
ku obrotowego, w tym tak˝e wp∏aty z zysku, dokony-
wane na podstawie odr´bnych przepisów uznaje si´
za podzia∏ wyniku finansowego netto jednostek w cià-
gu roku obrotowego.

Art. 54. 1. Je˝eli po sporzàdzeniu rocznego sprawo-
zdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem,
jednostka otrzyma∏a informacje o zdarzeniach, które
majà istotny wp∏yw na to sprawozdanie finansowe,
lub powodujàcych, ˝e za∏o˝enie kontynuowania dzia-
∏alnoÊci przez jednostk´ nie jest uzasadnione, powin-
na ona odpowiednio zmieniç to sprawozdanie, doko-
nujàc jednoczeÊnie odpowiednich zapisów w ksi´-
gach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawo-
zdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomiç bieg∏ego
rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbada∏. Je-
˝eli zdarzenia, które nastàpi∏y po dniu bilansowym,
nie powodujà zmiany stanu istniejàcego na dzieƒ
bilansowy, to odpowiednie wyjaÊnienia zamieszcza
si´ w informacji dodatkowej.

2. Je˝eli jednostka otrzyma∏a informacje o zdarze-
niach, o których mowa w ust. 1, po zatwierdzeniu
rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki uj-
muje w ksi´gach rachunkowych roku obrotowego,
w którym informacje te otrzyma∏a.

3.112) Je˝eli w danym roku obrotowym lub przed
zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok
obrotowy jednostka stwierdzi∏a pope∏nienie w po-
przednich latach obrotowych b∏´du, w nast´pstwie
którego nie mo˝na uznaç sprawozdania finansowego
za rok lub lata poprzednie za spe∏niajàce wymagania
okreÊlone w art. 4 ust. 1, to kwot´ korekty spowodo-
wanej usuni´ciem tego b∏´du odnosi si´ na kapita∏
(fundusz) w∏asny i wykazuje jako „zysk (strata) z lat
ubieg∏ych”.

Rozdzia∏ 6

Skonsolidowane sprawozdania finansowe 
grupy kapita∏owej113)

Art. 55.114) 1. Jednostka dominujàca, majàca sie-
dzib´ lub miejsce sprawowania zarzàdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, sporzàdza roczne skonsoli-
dowane sprawozdanie finansowe grupy kapita∏owej,
obejmujàce dane jednostki dominujàcej i jednostek
od niej zale˝nych wszystkich szczebli, bez wzgl´du na
ich siedzib´, zestawione w taki sposób, jakby grupa
kapita∏owa stanowi∏a jednà jednostk´; sprawozda-
niem tym obejmuje si´ równie˝ dane pozosta∏ych jed-
nostek podporzàdkowanych, zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w niniejszym rozdziale.———————

107) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

108) Przez art. 1 pkt 39 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 28.

109) Dodany przez art. 527 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U.
Nr 60, poz. 535), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 paêdzier-
nika 2003 r.

110) Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

———————
111) Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
112) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
113) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
114) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.



Dziennik Ustaw Nr 152 — 11789 — Poz. 1223

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sk∏a-
da si´ z:

1) skonsolidowanego bilansu;

2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat;

3) skonsolidowanego rachunku przep∏ywów pieni´˝-
nych;

4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale
w∏asnym;

5) informacji dodatkowej, obejmujàcej wprowadze-
nie do skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego oraz dodatkowe informacje i objaÊnienia.

Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego do∏àcza si´ sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
grupy kapita∏owej, sporzàdzone odpowiednio we-
d∏ug warunków, o których mowa w art. 49 ust. 2 i 3,
z tym ˝e w zakresie informacji okreÊlonych w art. 49
ust. 2 pkt 5 nale˝y podaç informacje o udzia∏ach (ak-
cjach) w∏asnych posiadanych przez jednostk´ domi-
nujàcà, jednostki wchodzàce w sk∏ad grupy kapita∏o-
wej oraz osoby dzia∏ajàce w ich imieniu.

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spo-
rzàdza si´ równie˝ na inny dzieƒ bilansowy, je˝eli
obowiàzek taki wynika z odr´bnych przepisów.

4. Je˝eli przepisy niniejszego rozdzia∏u nie stano-
wià inaczej, to do sporzàdzania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego stosuje si´ odpowiednio
przepisy rozdzia∏ów 4, 4a i 5.

5. Skonsolidowane sprawozdania finansowe emi-
tentów papierów wartoÊciowych, o których mowa
w art. 4 rozporzàdzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w spra-
wie stosowania mi´dzynarodowych standardów ra-
chunkowoÊci (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29,
str. 609), oraz banków sporzàdza si´ zgodnie z MSR.

6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe emi-
tentów papierów wartoÊciowych zamierzajàcych
ubiegaç si´ lub ubiegajàcych si´ o ich dopuszczenie
do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów
Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogà byç
sporzàdzane zgodnie z MSR.

7. Skonsolidowane sprawozdania finansowe jed-
nostek dominujàcych ni˝szego szczebla, wchodzà-
cych w sk∏ad grupy kapita∏owej, w której jednostka
dominujàca wy˝szego szczebla sporzàdza skonsolido-
wane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, mogà
byç sporzàdzane zgodnie z MSR.

8. Decyzj´ w sprawie sporzàdzania skonsolidowa-
nych sprawozdaƒ finansowych zgodnie z MSR, przez
jednostki, o których mowa w ust. 6 i 7, podejmuje or-
gan zatwierdzajàcy jednostki dominujàcej.

9. Organ zatwierdzajàcy jednostki dominujàcej
mo˝e podjàç decyzj´ w sprawie zaprzestania stoso-
wania MSR przy sporzàdzaniu skonsolidowanych
sprawozdaƒ finansowych przez jednostki w przypad-
ku ustania okolicznoÊci, o których mowa w ust. 6 i 7.

10. Przepisy ust. 9 stosuje si´ odpowiednio do jed-
nostek nieb´dàcych bankami, o których mowa
w ust. 5.

Art. 56. 1.115) Jednostka dominujàca mo˝e nie
sporzàdzaç skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego, je˝eli na dzieƒ bilansowy roku obrotowego
oraz na dzieƒ bilansowy roku poprzedzajàcego rok
obrotowy ∏àczne dane jednostki dominujàcej oraz
wszystkich jednostek zale˝nych ka˝dego szczebla, bez
dokonywania wy∏àczeƒ konsolidacyjnych, o których
mowa w art. 60 ust. 2 i 6, spe∏niajà co najmniej dwa
z nast´pujàcych warunków:

1) ∏àczne Êrednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu
na pe∏ne etaty wynios∏o nie wi´cej ni˝ 250 osób;

2) ∏àczna suma bilansowa w walucie polskiej nie
przekroczy∏a równowartoÊci 7 500 000 euro;

3) ∏àczne przychody netto ze sprzeda˝y produk-
tów i towarów oraz operacji finansowych w wa-
lucie polskiej nie przekroczy∏y równowartoÊci
15 000 000 euro.

2.116) Jednostka dominujàca, zale˝na od innej jed-
nostki, majàcej siedzib´ lub miejsce sprawowania za-
rzàdu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego, mo˝e nie sporzàdzaç skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, je˝eli:

1) jednostka dominujàca wy˝szego szczebla posiada
co najmniej 90 % udzia∏ów tej jednostki, a wszy-
scy pozostali udzia∏owcy tej jednostki wyrazili zgo-
d´;

2) jednostka dominujàca wy˝szego szczebla obejmie
konsolidacjà zarówno zale˝nà od niej jednostk´
dominujàcà, jak i wszystkie jednostki zale˝ne od
jednostki dominujàcej zwolnionej ze sporzàdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3. Jednostka dominujàca mo˝e nie sporzàdzaç
skonsolidowanego sprawozdania finansowego tak˝e
wtedy, gdy wszystkie jednostki od niej zale˝ne wy∏à-
cza si´ z obowiàzku obj´cia ich konsolidacjà na pod-
stawie art. 57 lub art. 58.

4.117) Je˝eli jednostka dominujàca lub jednostka
jej podporzàdkowana jest emitentem papierów war-
toÊciowych dopuszczonych do obrotu, zamierza ubie-
gaç si´ lub ubiega si´ o dopuszczenie papierów war-
toÊciowych do obrotu na jednym z rynków regulowa-
nych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
nie stosuje si´ zwolnieƒ, o których mowa w ust. 1 i 2.

Art. 57.118) Konsolidacjà nie obejmuje si´ jednost-
ki zale˝nej, je˝eli:

1) udzia∏y tej jednostki zosta∏y nabyte, zakupione lub
pozyskane w innej formie, z wy∏àcznym ich prze-
znaczeniem do póêniejszej odprzeda˝y, w terminie
jednego roku od dnia ich nabycia, zakupu lub po-
zyskania w innej formie;

———————
115) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
116) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 101.
117) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 5 ustawy wy-

mienionej w odnoÊniku 10 jako druga.
118) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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2) wyst´pujà ograniczenia w sprawowaniu kontroli
nad jednostkà, które wy∏àczajà swobodne dyspo-
nowanie jej aktywami netto, w tym wypracowa-
nym przez t´ jednostk´ zyskiem netto, lub które
wy∏àczajà sprawowanie kontroli nad organami
kierujàcymi tà jednostkà.

Art. 58.118) 1. Konsolidacjà mo˝na nie obejmowaç
jednostki zale˝nej, je˝eli dane finansowe tej jednostki
sà nieistotne dla realizacji obowiàzku okreÊlonego
w art. 4 ust. 1.

2. Je˝eli dwie lub wi´cej jednostek zale˝nych spe∏-
nia kryterium, o którym mowa w ust. 1, ale ich ∏àczne
dane sà istotne z punktu widzenia realizacji obowiàz-
ku, o którym mowa w art. 4 ust. 1, to jednostki te na-
le˝y objàç konsolidacjà.

Art. 59.118) 1. Dane jednostki zale˝nej konsoliduje
si´ metodà konsolidacji pe∏nej, o której mowa
w art. 60.

2. Dane jednostek wspó∏zale˝nych wykazuje si´
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przy
zastosowaniu metody proporcjonalnej, o której mowa
w art. 61, lub metody praw w∏asnoÊci, o której mowa
w art. 63.

3. Udzia∏y w jednostce stowarzyszonej wykazuje
si´ w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
metodà praw w∏asnoÊci.

4. Je˝eli jednostki grupy kapita∏owej, obj´te kon-
solidacjà, posiadajà udzia∏y w jednostkach wspó∏za-
le˝nych, to dane tych jednostek obejmuje si´ skonso-
lidowanym sprawozdaniem finansowym przy zasto-
sowaniu metody proporcjonalnej lub metody praw
w∏asnoÊci.

5. Je˝eli jednostki grupy kapita∏owej, obj´te kon-
solidacjà, posiadajà udzia∏y w jednostkach stowarzy-
szonych, to dane tych jednostek wykazuje si´ w skon-
solidowanym sprawozdaniu finansowym metodà
praw w∏asnoÊci.

6. Je˝eli zosta∏y spe∏nione warunki, o których mo-
wa w art. 57 pkt 2, a jednostka zale˝na by∏a wczeÊniej
obj´ta konsolidacjà lub jednostka dominujàca wstàpi-
∏a w prawa znaczàcego inwestora lub wspólnika jed-
nostki wspó∏zale˝nej, to dane tych jednostek wykazu-
je si´ w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
odpowiednio metodà proporcjonalnà lub metodà
praw w∏asnoÊci.

Art. 60. 1. Metoda konsolidacji pe∏nej polega na
sumowaniu, w pe∏nej wartoÊci, poszczególnych pozy-
cji odpowiednich sprawozdaƒ finansowych jednostki
dominujàcej i jednostek zale˝nych, dokonaniu wy∏à-
czeƒ, o których mowa w ust. 2 i 6, oraz innych korekt,
o których mowa w ust. 8—9.

2. Wy∏àczeniu podlega wyra˝ona w cenie nabycia
wartoÊç udzia∏ów posiadanych przez jednostk´ domi-
nujàcà i inne jednostki obj´te konsolidacjà w jednost-
kach zale˝nych z tà cz´Êcià, wycenionych wed∏ug war-
toÊci godziwej aktywów netto jednostek zale˝nych,
która odpowiada udzia∏owi jednostki dominujàcej i in-
nych jednostek grupy kapita∏owej obj´tych konsolida-

cjà w jednostkach zale˝nych, na dzieƒ rozpocz´cia
sprawowania nad nimi kontroli. Je˝eli wartoÊç posia-
danych udzia∏ów i odpowiadajàca im cz´Êç aktywów
netto jednostek zale˝nych, wycenionych wed∏ug ich
wartoÊci godziwych, ró˝nià si´, to, z zastrze˝eniem
ust. 3 i 4:

1) nadwy˝k´ wartoÊci udzia∏ów nad odpowiadajàcà
im cz´Êcià aktywów netto wycenionych wed∏ug
ich wartoÊci godziwych — wartoÊç firmy, wykazu-
je si´ w aktywach skonsolidowanego bilansu
w odr´bnej pozycji aktywów trwa∏ych jako „War-
toÊç firmy jednostek podporzàdkowanych”;

2) nadwy˝k´ odpowiedniej cz´Êci aktywów netto wy-
cenionych wed∏ug ich wartoÊci godziwych nad
wartoÊcià udzia∏ów — ujemnà wartoÊç firmy, wy-
kazuje si´ w pasywach skonsolidowanego bilansu
w odr´bnej pozycji jako „Ujemna wartoÊç firmy
jednostek podporzàdkowanych”.

3.119) Je˝eli sprawowanie kontroli nad jednostkà
zale˝nà powstaje lub zostaje wzmocnione w wyniku
kilku znaczàcych transakcji lub transakcje te nast´pu-
jà w znacznych odst´pach czasu, to ró˝nice, o których
mowa w ust. 2, ustala si´ na ka˝dy dzieƒ nabycia po-
szczególnych cz´Êci udzia∏ów, przy czym po raz pierw-
szy ustala si´ je nie póêniej ni˝ na dzieƒ powstania
stosunku podporzàdkowania jednostki.

4. W przypadku zmian procentowego udzia∏u jed-
nostki dominujàcej lub grupy kapita∏owej w aktywach
netto jednostki zale˝nej w wyniku wydania (emisji)
udzia∏ów, powsta∏à z tego tytu∏u ró˝nic´, o której mo-
wa w ust. 2, zalicza si´ w ca∏oÊci do przychodów lub
kosztów finansowych.

5. Dla ustalania podstaw wyceny aktywów netto
w wartoÊciach godziwych oraz rozliczania wartoÊci fir-
my lub ujemnej wartoÊci firmy stosuje si´ odpowied-
nio zasady okreÊlone w art. 28 ust. 5 i w art. 44b ust. 4,
11 i 12.

6. Wy∏àczeniu podlegajà równie˝ w ca∏oÊci:

1) wzajemne nale˝noÊci i zobowiàzania oraz inne
rozrachunki o podobnym charakterze jednostek
obj´tych konsolidacjà;

2) przychody i koszty operacji gospodarczych doko-
nanych mi´dzy jednostkami obj´tymi konsolida-
cjà;

3) zyski lub straty powsta∏e w wyniku operacji 
gospodarczych dokonanych mi´dzy jednostkami
obj´tymi konsolidacjà, zawarte w wartoÊci akty-
wów podlegajàcych konsolidacji;

4) dywidendy naliczone lub wyp∏acone przez jed-
nostki zale˝ne jednostce dominujàcej i innym jed-
nostkom, obj´tym konsolidacjà.

7. Mo˝na nie dokonywaç wy∏àczeƒ, o których mo-
wa w ust. 6, je˝eli nie sà one istotne dla realizacji obo-
wiàzku okreÊlonego w art. 4 ust. 1.
———————
119) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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8. Je˝eli w ciàgu roku obrotowego zbyto udzia∏y
w jednostce zale˝nej, to w skonsolidowanym rachun-
ku zysków i strat wykazuje si´:

1) wyniki dzia∏alnoÊci osiàgni´te przez t´ jednostk´
zale˝nà do dnia zbycia udzia∏ów przez jednostk´
dominujàcà lub innà jednostk´ obj´tà konsolida-
cjà;

2) wynik ze zbycia udzia∏ów jednostki zale˝nej, usta-
lony jako ró˝nica mi´dzy przychodem ze zbycia
udzia∏ów a odpowiadajàcà im cz´Êcià aktywów
netto jednostki zale˝nej, skorygowana o nieodpi-
sanà cz´Êç wartoÊci firmy lub ujemnej wartoÊci fir-
my, dotyczàcà zbytych udzia∏ów.

9. Udzia∏y w kapitale w∏asnym jednostek zale˝-
nych, nale˝àce do osób lub jednostek innych ni˝ obj´-
te konsolidacjà, wykazuje si´ w odr´bnej pozycji pasy-
wów skonsolidowanego bilansu, po kapita∏ach w∏as-
nych jako „Kapita∏y mniejszoÊci”. WartoÊç poczàtko-
wà tych kapita∏ów ustala si´ w wysokoÊci odpowiada-
jàcej im wartoÊci godziwej aktywów netto, ustalonej
na dzieƒ rozpocz´cia sprawowania kontroli. WartoÊç
t´ zwi´ksza si´ lub zmniejsza odpowiednio o zmiany
w aktywach netto jednostek zale˝nych. Przypadajàce
na inne osoby lub jednostki nieobj´te konsolidacjà zy-
ski lub straty wykazuje si´ w skonsolidowanym ra-
chunku zysków i strat po pozycji „Wynik finansowy
netto” jako „Zyski (straty) mniejszoÊci”, z uwzgl´dnie-
niem korekty wyniku z tytu∏u okreÊlonego w ust. 6
pkt 4. Je˝eli straty jednostek zale˝nych przypadajàce
na kapita∏y mniejszoÊci przekraczajà kwoty gwarantu-
jàce ich pokrycie, to ich nadwy˝ka podlega rozliczeniu
z kapita∏em w∏asnym grupy kapita∏owej.

Art. 61. 1.120) Zastosowanie metody proporcjonal-
nej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
polega na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawo-
zdaƒ finansowych wspólnika jednostki wspó∏zale˝nej,
w pe∏nej wartoÊci, z cz´Êcià wartoÊci poszczególnych
pozycji sprawozdaƒ finansowych jednostek wspó∏za-
le˝nych, proporcjonalnà do posiadanych przez jed-
nostki grupy kapita∏owej obj´te konsolidacjà udzia-
∏ów, dokonaniu wy∏àczeƒ, o których mowa
w ust. 2 i 6 oraz innych korekt, o których mowa
w ust. 8.

2. Wy∏àczeniu podlega wyra˝ona w cenie nabycia
wartoÊç udzia∏ów posiadanych przez jednostk´ domi-
nujàcà i inne jednostki obj´te konsolidacjà w jednost-
kach wspó∏zale˝nych z tà cz´Êcià, wycenionych we-
d∏ug wartoÊci godziwej aktywów netto jednostek
wspó∏zale˝nych, która odpowiada udzia∏owi jednostki
dominujàcej i innych jednostek grupy kapita∏owej,
obj´tych konsolidacjà w jednostkach wspó∏zale˝nych
na dzieƒ rozpocz´cia wspó∏kontroli. Je˝eli wartoÊç
posiadanych udzia∏ów i odpowiadajàca im cz´Êç wy-
cenionych, wed∏ug ich wartoÊci godziwych, aktywów
netto jednostek wspó∏zale˝nych ró˝nià si´, to, z za-
strze˝eniem ust. 3 i 4:

1) wartoÊç firmy wykazuje si´ w aktywach skonsoli-
dowanego bilansu, w odr´bnej pozycji aktywów
trwa∏ych, jako „WartoÊç firmy jednostek podpo-
rzàdkowanych”;

2)121) ujemnà wartoÊç firmy wykazuje si´ w pasy-
wach skonsolidowanego bilansu, w odr´bnej po-
zycji, jako „Ujemna wartoÊç firmy jednostek pod-
porzàdkowanych”.

3. Je˝eli sprawowanie wspó∏kontroli nad jednost-
kà wspó∏zale˝nà powstaje lub zostaje wzmocnione
w wyniku kilku znaczàcych transakcji lub transakcje te
nast´pujà w znacznych odst´pach czasu, to ró˝nice,
o których mowa w ust. 2, ustala si´ na ka˝dy dzieƒ na-
bycia poszczególnych cz´Êci udzia∏ów, przy czym po
raz pierwszy ustala si´ je na dzieƒ powstania stosun-
ku podporzàdkowania.

4. W przypadku zmian procentowego udzia∏u jed-
nostki dominujàcej lub grupy kapita∏owej w aktywach
netto jednostki wspó∏zale˝nej, w wyniku wydania
(emisji) udzia∏ów, powsta∏à z tego tytu∏u ró˝nic´,
o której mowa w ust. 2, zalicza si´ w ca∏oÊci do przy-
chodów lub kosztów finansowych.

5. Dla ustalania podstaw wyceny aktywów netto
w wartoÊciach godziwych oraz rozliczania wartoÊci fir-
my lub ujemnej wartoÊci firmy stosuje si´ odpowied-
nio zasady okreÊlone w art. 28 ust. 5 i w art. 44b ust. 4,
11 i 12.

6.122) Wy∏àczeniu podlegajà równie˝ odpowied-
nio w pe∏nych kwotach lub proporcjonalnie do po-
siadanych przez wspólnika jednostki wspó∏zale˝nej
udzia∏ów:

1) wzajemne nale˝noÊci i zobowiàzania oraz inne
rozrachunki o podobnym charakterze jednostek
obj´tych skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym;

2) przychody i koszty operacji gospodarczych doko-
nanych mi´dzy jednostkami obj´tymi skonsolido-
wanym sprawozdaniem finansowym;

3) zyski lub straty powsta∏e w wyniku operacji doko-
nanych mi´dzy jednostkami obj´tymi skonsolido-
wanym sprawozdaniem finansowym, zawarte
w wartoÊci aktywów podlegajàcych konsolidacji;

4) dywidendy naliczone lub wyp∏acone przez jed-
nostki wspó∏zale˝ne ich wspólnikom i innym jed-
nostkom obj´tym skonsolidowanym sprawozda-
niem finansowym.

7. Mo˝na nie dokonywaç wy∏àczeƒ, o których mo-
wa w ust. 6, je˝eli nie sà one istotne dla realizacji obo-
wiàzku okreÊlonego w art. 4 ust. 1.

8.123) Je˝eli w ciàgu roku obrotowego zbyto udzia-
∏y w jednostce wspó∏zale˝nej, to w skonsolidowanym
rachunku zysków i strat wykazuje si´:

1) wynik dzia∏alnoÊci osiàgni´ty przez t´ jednostk´
wspó∏zale˝nà do dnia zbycia udzia∏ów przez
wspólnika jednostki wspó∏zale˝nej lub innà jed-
nostk´ obj´tà skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym, proporcjonalnie do zbytych udzia-
∏ów;

———————
120) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
121) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 14 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6.
122) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
123) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
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2) wynik ze zbycia udzia∏ów jednostki wspó∏zale˝nej,
ustalony jako ró˝nica mi´dzy przychodem ze zby-
cia udzia∏ów a odpowiadajàcà im cz´Êcià aktywów
netto jednostki wspó∏zale˝nej, skorygowana o nie-
odpisanà cz´Êç wartoÊci firmy lub ujemnej warto-
Êci firmy, dotyczàcà zbytych udzia∏ów.

9.123) Nie wykazuje si´ udzia∏ów w kapitale w∏as-
nym jednostek wspó∏zale˝nych, w tym zysków (strat)
netto, nale˝àcych do osób lub jednostek innych ni˝
wspólnik jednostki wspó∏zale˝nej i jednostek jego
grupy kapita∏owej.

Art. 62. (uchylony).124)

Art. 63.125) 1. Metoda praw w∏asnoÊci polega na
wykazaniu w aktywach trwa∏ych bilansu pozycji
„Udzia∏y w jednostkach podporzàdkowanych wyce-
niane metodà praw w∏asnoÊci”, w cenie ich nabycia
powi´kszonej lub pomniejszonej o, przypadajàce na
rzecz jednostki dominujàcej, wspólnika jednostki
wspó∏zale˝nej lub znaczàcego inwestora zwi´kszenia
lub zmniejszenia kapita∏u w∏asnego jednostki podpo-
rzàdkowanej, jakie nastàpi∏y od dnia obj´cia kontroli,
uzyskania wspó∏kontroli lub znaczàcego wp∏ywu do
dnia bilansowego, w tym zmniejszenia z tytu∏u rozli-
czeƒ z w∏aÊcicielami, z tym, ˝e udzia∏ w zysku (stracie)
netto jednostki podporzàdkowanej koryguje si´ o od-
pis wartoÊci firmy lub ujemnej wartoÊci firmy, z za-
chowaniem zasad, o których mowa w art. 44b ust. 10,
11 i 12, oraz odpis ró˝nicy w wycenie aktywów netto
wed∏ug ich wartoÊci godziwych i wartoÊci ksi´go-
wych, przypadajàcych na dany okres sprawozdawczy.

2. Przy stosowaniu metody praw w∏asnoÊci w ra-
chunku zysków i strat wykazuje si´, w oddzielnej po-
zycji udzia∏ w zysku (stracie) netto jednostki podpo-
rzàdkowanej. Z zysku (straty) netto jednostki podpo-
rzàdkowanej wy∏àcza si´ zawarte w aktywach zyski
lub straty z tytu∏u transakcji dokonanych mi´dzy jed-
nostkami obj´tymi sprawozdaniem finansowym a da-
nà jednostkà podporzàdkowanà, proporcjonalnie do
posiadanych udzia∏ów.

3. Metody praw w∏asnoÊci nie stosuje si´ w przy-
padkach okreÊlonych w art. 57 oraz mo˝na nie stoso-
waç w przypadkach okreÊlonych w art. 58.

Art. 63a.126) W przypadku trwa∏ej utraty wartoÊci
udzia∏ów w jednostkach podporzàdkowanych, ustalo-
na na dzieƒ nabycia udzia∏ów wartoÊç firmy lub ujem-
na wartoÊç firmy podlega odpisaniu na wynik finanso-
wy odpowiednio w kwocie równej ró˝nicy pomi´dzy
dotychczasowà wartoÊcià udzia∏ów a ich wartoÊcià
ustalonà po uwzgl´dnieniu trwa∏ej utraty wartoÊci.

Art. 63b.127) 1. Jednostki, których dane obj´te 
sà skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
a w szczególnoÊci jednostki zale˝ne i wspó∏zale˝ne, po-
winny stosowaç jednakowe metody wyceny aktywów
i pasywów oraz sporzàdzania sprawozdaƒ finanso-
wych, zgodne z przyj´tymi zasadami (politykà) rachun-
kowoÊci jednostki dominujàcej, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Je˝eli nie jest mo˝liwe z wa˝nych przyczyn sto-
sowanie jednakowych metod wyceny i sporzàdzania
sprawozdaƒ finansowych lub je˝eli jednostka domi-
nujàca sporzàdza sprawozdania finansowe zgodnie
z MSR, a jednostki, których dane obj´te sà skonsoli-
dowanym sprawozdaniem finansowym, nie sporzà-
dzajà sprawozdaƒ finansowych oraz skonsolidowa-
nych sprawozdaƒ finansowych zgodnie z MSR, to na-
le˝y dokonaç odpowiednich przekszta∏ceƒ sprawo-
zdaƒ finansowych tych jednostek, których dane finan-
sowe sà istotne dla realizacji obowiàzku okreÊlonego
w art. 4 ust. 1.

3. (uchylony).128)

Art. 63c. 1.129) Sprawozdanie finansowe, o którym
mowa w art. 55 ust. 1, sporzàdza si´ na ten sam dzieƒ
bilansowy i za ten sam rok obrotowy co sprawozdanie
finansowe jednostki dominujàcej. Je˝eli ten sam
dzieƒ bilansowy nie mo˝e byç przyj´ty przez poszcze-
gólne jednostki grupy kapita∏owej to konsolidacjà
mo˝na objàç sprawozdanie finansowe sporzàdzone
za inny okres roczny ni˝ rok obrotowy, pod warun-
kiem, ˝e dzieƒ bilansowy tych sprawozdaƒ finan-
sowych przypada nie wczeÊniej ni˝ na 3 miesiàce
przed dniem bilansowym przyj´tym dla grupy kapita-
∏owej. Dotyczy to równie˝ sprawozdaƒ finansowych
jednostek, dla których stosuje si´ metod´ praw w∏as-
noÊci.

2.129) Jednostka dominujàca sporzàdza skonsoli-
dowane sprawozdanie finansowe, nie póêniej ni˝
w ciàgu 3 miesi´cy od dnia bilansowego, na który jed-
nostka dominujàca sporzàdza roczne sprawozdanie 
finansowe.

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
podpisuje kierownik jednostki dominujàcej oraz inne
osoby odpowiedzialne za sporzàdzenie tego sprawo-
zdania. Przepis art. 52 ust. 2 stosuje si´ odpo-
wiednio.

4.130) Roczne skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ za-
twierdzajàcy jednostki dominujàcej, nie póêniej ni˝
w ciàgu 6 miesi´cy od dnia bilansowego, na który na-
le˝y sporzàdziç roczne sprawozdanie finansowe jed-
nostki dominujàcej.

Art. 63d.131) Skonsolidowane sprawozdania finan-
sowe oraz sprawozdania z dzia∏alnoÊci grup kapita∏o-
wych, w przypadku gdy jednostkami dominujàcymi
sà emitenci papierów wartoÊciowych dopuszczonych,
emitenci zamierzajàcy ubiegaç si´ lub ubiegajàcy si´
o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym
jednego z krajów Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego, sporzàdza si´ na podstawie przepisów ustawy,
z uwzgl´dnieniem przepisów o obrocie papierami
wartoÊciowymi.

———————
124) Przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
125) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
126) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
127) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.

———————
128) Przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
129) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
130) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
131) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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Rozdzia∏ 7

Badanie i og∏aszanie sprawozdaƒ finansowych

Art. 64. 1. Badaniu i og∏aszaniu, z zastrze˝eniem
art. 64b, podlegajà roczne skonsolidowane sprawo-
zdania finansowe grup kapita∏owych oraz roczne
sprawozdania finansowe — kontynuujàcych dzia∏al-
noÊç:132)

1)133) banków, zak∏adów ubezpieczeƒ oraz zak∏adów
reasekuracji;

2)134) jednostek dzia∏ajàcych na podstawie przepi-
sów o obrocie papierami wartoÊciowymi oraz
przepisów o funduszach inwestycyjnych;

2a) jednostek dzia∏ajàcych na podstawie przepisów
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych;

3)135) spó∏ek akcyjnych, z wyjàtkiem spó∏ek b´dàcych
na dzieƒ bilansowy w organizacji;

4) pozosta∏ych jednostek, które w poprzedzajàcym
roku obrotowym, za który sporzàdzono sprawo-
zdania finansowe, spe∏ni∏y co najmniej dwa z na-
st´pujàcych warunków:

a) Êrednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na
pe∏ne etaty wynios∏o co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obroto-
wego stanowi∏a równowartoÊç w walucie pol-
skiej co najmniej 2 500 000 euro,

c) przychody netto ze sprzeda˝y towarów i pro-
duktów oraz operacji finansowych za rok obro-
towy stanowi∏y równowartoÊç w walucie pol-
skiej co najmniej 5 000 000 euro.

2. W jednostkach sporzàdzajàcych ∏àczne sprawo-
zdania finansowe, o których mowa w art. 51 ust. 1,
warunki okreÊlone w ust. 1 stosuje si´ do ∏àcznego
rocznego sprawozdania finansowego.

3.136) Badaniu podlegajà sprawozdania finansowe
spó∏ek przejmujàcych i spó∏ek nowo zawiàzanych,
sporzàdzone za rok obrotowy, w którym nastàpi∏o po-
∏àczenie, a tak˝e roczne sprawozdania finansowe jed-
nostek sporzàdzone zgodnie z MSR.

4.137) Badaniu i og∏aszaniu podlegajà równie˝
roczne po∏àczone sprawozdania finansowe funduszy
inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz
roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

5. (uchylony).138)

6. (uchylony).139)

Art. 64a.140) 1. Oddzia∏, majàcych siedzib´ poza te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)141) zak∏adu ubezpieczeƒ, zak∏adu reasekuracji oraz

2) banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub in-
stytucji finansowej, w rozumieniu przepisów Pra-
wa bankowego

— zwanych dalej „instytucjà kredytowà lub finanso-
wà”, og∏asza, sporzàdzone i zbadane zgodnie z prze-
pisami prawa obowiàzujàcymi w paƒstwie siedziby
instytucji kredytowej lub finansowej, roczne sprawo-
zdanie finansowe tej instytucji wraz ze sprawozda-
niem z dzia∏alnoÊci oraz opinià bieg∏ego rewidenta.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do skon-
solidowanego sprawozdania finansowego wraz ze
skonsolidowanym sprawozdaniem z dzia∏alnoÊci oraz
opinià bieg∏ego rewidenta.

Art. 64b.140) 1. Og∏aszaniu nie podlega roczne
sprawozdanie finansowe oddzia∏u instytucji kredyto-
wej lub finansowej, chyba ˝e wyst´pujà przes∏anki
okreÊlone w ust. 2.

2. Oddzia∏ instytucji kredytowej lub finansowej
majàcej siedzib´ w paƒstwie spoza Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego, oprócz dokumentów wymie-
nionych w art. 64a, og∏asza równie˝, podlegajàce obo-
wiàzkowi badania, roczne sprawozdanie finansowe
oddzia∏u wraz z opinià bieg∏ego rewidenta, je˝eli:

1) roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji kre-
dytowej lub finansowej nie jest sporzàdzane we-
d∏ug zasad przyj´tych bàdê równowa˝nych z przy-
j´tymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub

2) w paƒstwie siedziby tej instytucji kredytowej lub
finansowej nie jest spe∏niony warunek wzajemno-
Êci w odniesieniu do instytucji kredytowych lub 
finansowych majàcych siedzib´ w paƒstwie z Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego.

Art. 65. 1.142) Celem badania sprawozdania finan-
sowego jest wyra˝enie przez bieg∏ego rewidenta 
pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawo-
zdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasa-
dami (politykà) rachunkowoÊci oraz czy rzetelnie i ja-
sno przedstawia sytuacj´ majàtkowà i finansowà, jak
te˝ wynik finansowy badanej jednostki.———————

132) Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 35 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

133) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 15 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 5.

134) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 7 ustawy wy-
mienionej w odnoÊniku 10 jako druga.

135) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 15 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.

136) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

137) W brzmieniu ustalonym przez art. 304 pkt 3 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 93.

———————
138) Przez art. 1 pkt 42 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 28.
139) Dodany przez art. 304 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 93; uchylony przez art. 1 pkt 10 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

140) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 22.

141) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 16 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 5.

142) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.
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2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna
w szczególnoÊci stwierdzaç, czy badane sprawozda-
nie finansowe:

1) zosta∏o sporzàdzone na podstawie prawid∏owo
prowadzonych ksiàg rachunkowych;

2) zosta∏o sporzàdzone zgodnie z okreÊlonymi usta-
wà zasadami rachunkowoÊci;

3) jest zgodne co do formy i treÊci z obowiàzujàcymi
jednostk´ przepisami prawa, statutem lub umo-
wà;

4) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla
oceny jednostki informacje, a w odniesieniu do
sprawozdania z dzia∏alnoÊci jednostki, czy infor-
macje zawarte w tym sprawozdaniu uwzgl´dniajà
postanowienia art. 49 ust. 2 i zgodne sà z informa-
cjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finan-
sowym.

3. W opinii nale˝y równie˝:

1) poinformowaç o niedope∏nieniu, do dnia wyra˝e-
nia opinii, okreÊlonych w art. 69 i 70 obowiàzków
z∏o˝enia we w∏aÊciwym rejestrze sàdowym oraz
do og∏oszenia sprawozdania finansowego za rok
lub lata poprzedzajàce rok obrotowy;

2) wskazaç na stwierdzone podczas badania powa˝-
ne zagro˝enia dla kontynuacji dzia∏alnoÊci przez
jednostk´.

4. Opinia powinna w sposób jednoznaczny wska-
zywaç powody wyra˝enia zastrze˝eƒ do sprawozda-
nia finansowego, wyra˝enia opinii negatywnej lub od-
mowy wyra˝enia opinii, z uwagi na zaistnienie oko-
licznoÊci uniemo˝liwiajàcych jej sformu∏owanie. Za-
strze˝enia nale˝y wyraziç w sposób wskazujàcy na ich
zasi´g.

5. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien
przedstawiaç w szczególnoÊci:

1) ogólnà charakterystyk´ jednostki (dane identyfi-
kujàce jednostk´);

2) stwierdzenie uzyskania od jednostki ˝àdanych in-
formacji, wyjaÊnieƒ i oÊwiadczeƒ;

3)143) ocen´ prawid∏owoÊci stosowanego systemu
rachunkowoÊci;

4) charakterystyk´ pozycji lub grupy pozycji sprawo-
zdania finansowego, je˝eli zdaniem bieg∏ego rewi-
denta wymagajà one omówienia;

5) stwierdzenie stosowania si´ przez bank do obo-
wiàzujàcych zasad w zakresie ostro˝noÊci, okreÊ-
lonych w odr´bnych przepisach, oraz stwierdzenie
prawid∏owoÊci ustalenia wspó∏czynnika wyp∏acal-
noÊci;

6)144) stwierdzenie utworzenia przez zak∏ad ubezpie-
czeƒ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w wy-
sokoÊci zapewniajàcej pe∏ne wywiàzanie si´ z bie-
˝àcych i przysz∏ych zobowiàzaƒ, wynikajàcych z za-
wartych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji,
oraz zabezpieczenie tych rezerw lokatami, zgodnie
z przepisami o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej

i dzia∏alnoÊci reasekuracyjnej, a tak˝e prawid∏owo-
Êci wyliczenia marginesu wyp∏acalnoÊci i posiada-
nia finansowego pokrycia tego marginesu;

6a)145) stwierdzenie utworzenia przez zak∏ad reaseku-
racji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w wy-
sokoÊci zapewniajàcej pe∏ne wywiàzanie si´ z bie-
˝àcych i przysz∏ych zobowiàzaƒ, wynikajàcych
z zawartych umów reasekuracji, oraz zabezpiecze-
nie tych rezerw lokatami, zgodnie z przepisami
o dzia∏alnoÊci reasekuracyjnej, a tak˝e prawid∏o-
woÊci wyliczenia marginesu wyp∏acalnoÊci i po-
siadania finansowego pokrycia tego marginesu;

7) przedstawienie sytuacji majàtkowej i finansowej
oraz wyniku finansowego jednostki, ze wskaza-
niem na zjawiska, które w porównaniu z poprzed-
nimi okresami sprawozdawczymi w istotny spo-
sób wp∏ywajà negatywnie na t´ sytuacj´,
a zw∏aszcza zagra˝ajà kontynuowaniu dzia∏alnoÊci
przez jednostk´. Je˝eli w toku badania jednostki
bieg∏y rewident stwierdzi istotne, majàce wp∏yw
na sprawozdanie finansowe, naruszenie prawa,
statutu lub umowy spó∏ki, to powinien o tym po-
informowaç w raporcie, a w razie potrzeby rów-
nie˝ w opinii.

6. Opinia i raport powinny wynikaç z zebranej
i opracowanej w toku badania dokumentacji rewizyj-
nej. Powinny one umo˝liwiç bieg∏emu rewidentowi,
niebioràcemu udzia∏u w badaniu, przeÊledzenie jego
przebiegu i znalezienie uzasadnienia dla opinii wyra-
˝onej o badanym sprawozdaniu finansowym.

7.146) Opini´ i raport z badania sprawozdania 
finansowego podpisuje kluczowy bieg∏y rewident
przeprowadzajàcy badanie.

Art. 66. 1. (uchylony).147)

2. (uchylony).147)

3. (uchylony).147)

4.148) Wyboru podmiotu uprawnionego do bada-
nia sprawozdaƒ finansowych do wykonywania bada-
nia lub przeglàdu sprawozdania finansowego doko-
nuje organ zatwierdzajàcy sprawozdanie finansowe
jednostki, chyba ˝e statut, umowa lub inne wià˝àce
jednostk´ przepisy prawa stanowià inaczej. Zarzàd
jednostki nie mo˝e dokonaç takiego wyboru.

5.148) Kierownik jednostki zawiera z podmiotem
uprawnionym do badania sprawozdaƒ finansowych
umow´ o badanie lub przeglàd sprawozdania finan-
sowego w terminie umo˝liwiajàcym jego udzia∏ w in-
wentaryzacji znaczàcych sk∏adników majàtkowych.
Koszty wykonania czynnoÊci rewizji finansowej pono-
si jednostka.

———————
143) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 101.
144) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 17 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.

———————
145) Dodany przez art. 4 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5.
146) Dodany przez art. 105 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r.

o bieg∏ych rewidentach i ich samorzàdzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych
oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 6 czerwca 2009 r.

147) Przez art. 105 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 146.

148) W brzmieniu ustalonym przez art. 105 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 146.
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6.148) Badanie lub przeglàd sprawozdania finanso-
wego przeprowadzone z naruszeniem przepisów
art. 56 ust. 2—4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bie-
g∏ych rewidentach i ich samorzàdzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych
oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) sà
niewa˝ne z mocy prawa.

7.149) Rozwiàzanie umowy, o której mowa w ust. 5,
jest mo˝liwe jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnio-
nej podstawy. Ró˝nice poglàdów w sprawie stosowa-
nia zasad rachunkowoÊci lub standardów rewizji 
finansowej nie stanowià uzasadnionej podstawy roz-
wiàzania umowy. O rozwiàzaniu umowy o badanie
lub przeglàd sprawozdania finansowego kierownik
jednostki oraz podmiot uprawniony do badania sprawo-
zdaƒ finansowych informujà niezw∏ocznie Komisj´
Nadzoru Audytowego.

Art. 67. 1. Kierownik badanej jednostki zapewnia
udost´pnienie bieg∏emu rewidentowi, przeprowadza-
jàcemu badanie sprawozdania finansowego, ksiàg ra-
chunkowych oraz dokumentów stanowiàcych podsta-
w´ dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych
dokumentów, jak równie˝ udziela wyczerpujàcych in-
formacji, wyjaÊnieƒ i oÊwiadczeƒ — niezb´dnych do
wydania opinii bieg∏ego rewidenta o badanym sprawo-
zdaniu finansowym jednostki.

2. Bieg∏y rewident jest uprawniony do uzyskania
informacji zwiàzanych z przebiegiem badania od kon-
trahentów badanej jednostki, w tym tak˝e od banków
i jej doradców prawnych — z upowa˝nienia kierowni-
ka badanej jednostki.

3. Je˝eli przedmiotem badania jest sprawozdanie
finansowe jednostki dominujàcej, to uprawnienia bie-
g∏ego rewidenta, o których mowa w ust. 1 i 2, przys∏u-
gujà tak˝e wobec jednostek zale˝nych, wspó∏zale˝-
nych i stowarzyszonych.

4. Biegli rewidenci, którzy przeprowadzili badanie
sprawozdania finansowego:

1) jednostki, jednostek zale˝nych, wspó∏zale˝nych
lub stowarzyszonych — za okresy sprawozdawcze
poprzedzajàce rok obrotowy,

2) jednostek zale˝nych, wspó∏zale˝nych lub stowa-
rzyszonych — za rok obrotowy

— sà obowiàzani do udzielenia odpowiednich infor-
macji i wyjaÊnieƒ bieg∏emu rewidentowi, badajàce-
mu za rok obrotowy sprawozdanie finansowe jed-
nostki, w tym jednostki dominujàcej.

Art. 67a.150) Przepisy art. 65, art. 66 ust. 4, 5 i 7 oraz
art. 67 stosuje si´ odpowiednio do badania sprawo-
zdaƒ finansowych innych ni˝ okreÊlone w art. 64.

Art. 68.151) Spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialno-
Êcià, towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych, towarzy-
stwa reasekuracji wzajemnej, spó∏ki akcyjne oraz
spó∏dzielnie sà obowiàzane do udost´pnienia wspól-

nikom, akcjonariuszom lub cz∏onkom rocznego sprawo-
zdania finansowego i sprawozdania z dzia∏alnoÊci jed-
nostki, a je˝eli sprawozdanie finansowe podlega obo-
wiàzkowi badania — tak˝e opinii wraz z raportem bie-
g∏ego rewidenta — najpóêniej na 15 dni przed zgro-
madzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem ak-
cjonariuszy lub walnym zgromadzeniem cz∏onków
albo przedstawicieli cz∏onków spó∏dzielni. Spó∏ka ak-
cyjna udost´pnia ponadto akcjonariuszom sprawo-
zdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo or-
ganu administrujàcego.

Art. 69. 1.152) Kierownik jednostki sk∏ada we w∏a-
Êciwym rejestrze sàdowym roczne sprawozdanie
finansowe, opini´ bieg∏ego rewidenta, je˝eli podlega-
∏o ono badaniu, z zastrze˝eniem ust. 1a, odpis uchwa-
∏y bàdê postanowienia organu zatwierdzajàcego o za-
twierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku
jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 — tak˝e
sprawozdanie z dzia∏alnoÊci — w ciàgu 15 dni od dnia
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

1a.153) Kierownik jednostki sporzàdzajàcej uprosz-
czone sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 50
ust. 2, w miejsce opinii bieg∏ego rewidenta, sk∏ada do
rejestru sàdowego informacj´ o rodzaju tej opinii
wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe obja-
Ênienia.

1b.154) Kierownik oddzia∏u przedsi´biorcy zagra-
nicznego sk∏ada we w∏aÊciwym rejestrze sàdowym
roczne sprawozdanie finansowe oddzia∏u, a w przy-
padku oddzia∏u instytucji kredytowej lub finansowej
sk∏ada tak˝e przet∏umaczone na j´zyk polski przez t∏u-
macza przysi´g∏ego nast´pujàce dokumenty:

1) roczne sprawozdanie finansowe instytucji kredy-
towej lub finansowej;

2) odpis uchwa∏y lub postanowienia organu zatwier-
dzajàcego o zatwierdzeniu rocznego sprawozda-
nia finansowego instytucji kredytowej lub finan-
sowej;

3) odpis uchwa∏y lub postanowienia organu zatwier-
dzajàcego instytucji kredytowej lub finansowej
o podziale zysku lub pokryciu straty.

2.155) Je˝eli sprawozdanie finansowe nie zosta∏o
zatwierdzone w terminie okreÊlonym w art. 53 ust. 1,
to nale˝y je z∏o˝yç w rejestrze sàdowym w ciàgu
15 dni po tym terminie, a tak˝e 15 dni po jego zatwier-
dzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1.

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
jednostki dominujàcej sporzàdzajàcej roczne skon-
solidowane sprawozdanie finansowe grupy kapita-
∏owej.

———————
149) Dodany przez art. 105 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 146.
150) W brzmieniu ustalonym przez art. 105 pkt 3 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 146.
151) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 18 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5.

———————
152) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 101.
153) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 101.
154) Dodany przez art. 1 pkt 39 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
155) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
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4.156) Kierownik jednostki dominujàcej niesporzà-
dzajàcej skonsolidowanego sprawozdania finansowe-
go zgodnie z art. 56 ust. 2 sk∏ada we w∏aÊciwym reje-
strze sàdowym przet∏umaczone na j´zyk polski przez
t∏umacza przysi´g∏ego skonsolidowane sprawozdanie
finansowe wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem
z dzia∏alnoÊci jednostki dominujàcej wy˝szego szcze-
bla oraz opinià bieg∏ego rewidenta z badania tego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego —
w ciàgu 30 dni od dnia jego zatwierdzenia.

Art. 70. 1.157) Kierownik jednostki, o której mowa
w art. 64 ust. 1, obowiàzany jest z∏o˝yç wprowadzenie
do sprawozdania finansowego stanowiàce cz´Êç in-
formacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat,
zestawienie zmian w kapitale w∏asnym oraz rachunek
przep∏ywów pieni´˝nych za rok obrotowy, do og∏osze-
nia w ciàgu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz
z opinià bieg∏ego rewidenta, z zastrze˝eniem ust. 1c,
oraz odpisem uchwa∏y bàdê postanowienia organu
zatwierdzajàcego o zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. Za-
kres rocznego i pó∏rocznego sprawozdania finanso-
wego funduszy inwestycyjnych, w tym po∏àczonego
sprawozdania finansowego funduszy inwestycyjnych
z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdaƒ jed-
nostkowych subfunduszy oraz termin z∏o˝enia do
og∏oszenia rocznego sprawozdania finansowego,
w tym po∏àczonego sprawozdania finansowego fun-
duszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami
oraz sprawozdaƒ jednostkowych subfunduszy okreÊ-
lajà odr´bne przepisy.

1a.158) Kierownik oddzia∏u instytucji kredytowej
lub finansowej jest obowiàzany z∏o˝yç w celu og∏osze-
nia przet∏umaczone na j´zyk polski przez t∏umacza
przysi´g∏ego dokumenty, o których mowa w art. 64a,
w ciàgu 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawo-
zdania finansowego tej instytucji.

1b.159) Kierownik jednostki dominujàcej niespo-
rzàdzajàcej skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego zgodnie z art. 56 ust. 2 obowiàzany jest z∏o˝yç,
w celu og∏oszenia, przet∏umaczone na j´zyk polski
przez t∏umacza przysi´g∏ego dokumenty, o których
mowa w art. 69 ust. 4, w ciàgu 30 dni od dnia zatwier-
dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowe-
go jednostki dominujàcej wy˝szego szczebla.

1c.159) Kierownik jednostki sporzàdzajàcej uprosz-
czone sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 50
ust. 2, w miejsce opinii bieg∏ego rewidenta, sk∏ada do
og∏oszenia informacj´ o rodzaju tej opinii wraz ze
wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaÊnienia.

1d.160) Kierownik jednostki sporzàdzajàcej sprawo-
zdanie finansowe zgodnie z MSR w miejsce wprowa-

dzenia do sprawozdania finansowego, stanowiàcego
cz´Êç informacji dodatkowej sk∏ada do og∏oszenia in-
formacj´, odpowiadajàcà zakresowi informacyjnemu
tego wprowadzenia.

2.161) Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1—1d
oraz art. 64 ust. 4, nast´puje w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, a w od-
niesieniu do spó∏dzielni — w „Monitorze Spó∏dziel-
czym”.

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
jednostki dominujàcej sporzàdzajàcej roczne skonso-
lidowane sprawozdanie finansowe grupy kapita∏owej.

Rozdzia∏ 8

Ochrona danych

Art. 71. 1. Dokumentacj´, o której mowa w art. 10
ust. 1, ksi´gi rachunkowe, dowody ksi´gowe, doku-
menty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe,
zwane dalej tak˝e „zbiorami”, nale˝y przechowywaç
w nale˝yty sposób i chroniç przed niedozwolonymi
zmianami, nieupowa˝nionym rozpowszechnianiem,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.162) Przy prowadzeniu ksiàg rachunkowych przy
u˝yciu komputera ochrona danych powinna polegaç
na stosowaniu odpornych na zagro˝enia noÊników
danych, na doborze stosownych Êrodków ochrony ze-
wn´trznej, na systematycznym tworzeniu rezerwo-
wych kopii zbiorów danych zapisanych na informa-
tycznych noÊnikach danych, pod warunkiem zapew-
nienia trwa∏oÊci zapisu informacji systemu rachunko-
woÊci, przez czas nie krótszy od wymaganego do
przechowywania ksiàg rachunkowych, oraz na zapew-
nieniu ochrony programów komputerowych i danych
systemu informatycznego rachunkowoÊci, poprzez
stosowanie odpowiednich rozwiàzaƒ programowych
i organizacyjnych, chroniàcych przed nieupowa˝nio-
nym dost´pem lub zniszczeniem.

Art. 72. 1.163) Ksi´gi rachunkowe mogà mieç for-
m´, z zastrze˝eniem art. 13 ust. 2 i 3, zbiorów utrwalo-
nych na informatycznych noÊnikach danych, pod wa-
runkiem stosowania rozwiàzaƒ wymienionych
w art. 71 ust. 2.

2.163) Je˝eli system ochrony zbiorów danych ra-
chunkowoÊci, utrwalonych na informatycznych noÊni-
kach danych, nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych
w art. 71 ust. 2, zapisy te powinny byç wydrukowane
w terminach przewidzianych w art. 13 ust. 6.

3. Przechowywanie ksiàg rachunkowych na innym
noÊniku ni˝ wymieniony w ust. 2 jest dopuszczalne
pod warunkiem zapewnienia odtworzenia ksiàg w for-
mie wydruków.

———————
156) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 101.
157) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
158) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 22.
159) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 101.
160) Dodany przez art. 1 pkt 40 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.

———————
161) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
162) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 32.
163) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 5 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 32.
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Art. 73. 1.164) Dowody ksi´gowe i dokumenty in-
wentaryzacyjne przechowuje si´ w siedzibie jednostki
lub oddzia∏ów (zak∏adów), z zastrze˝eniem ust. 4,
w oryginalnej postaci, w ustalonym porzàdku dosto-
sowanym do sposobu prowadzenia ksiàg rachunko-
wych, w podziale na okresy sprawozdawcze, w spo-
sób pozwalajàcy na ich ∏atwe odszukanie. Roczne
zbiory dowodów ksi´gowych i dokumentów inwenta-
ryzacyjnych oznacza si´ okreÊleniem nazwy ich rodza-
ju oraz symbolem koƒcowych lat i koƒcowych nume-
rów w zbiorze.

2.165) Z wy∏àczeniem dokumentów dotyczàcych
przeniesienia praw majàtkowych do nieruchomoÊci,
powierzenia odpowiedzialnoÊci za sk∏adniki aktywów,
znaczàcych umów i innych wa˝nych dokumentów
okreÊlonych przez kierownika jednostki, po zatwier-
dzeniu sprawozdania finansowego treÊç dowodów
ksi´gowych mo˝e byç przeniesiona na informatyczne
noÊniki danych, pozwalajàce zachowaç w trwa∏ej po-
staci zawartoÊç dowodów. Warunkiem stosowania tej
metody przechowywania danych jest posiadanie
urzàdzeƒ pozwalajàcych na odtworzenie dowodów
w postaci wydruku, o ile inne przepisy nie stanowià
inaczej.

3. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za
dany rok obrotowy, dokumentacj´ przyj´tych zasad
rachunkowoÊci, ksi´gi rachunkowe oraz sprawozda-
nia finansowe, w tym równie˝ sprawozdanie z dzia∏al-
noÊci jednostki, przechowuje si´ odpowiednio w spo-
sób okreÊlony w ust. 1.

4.166) Zbiory, o których mowa w art. 71 ust. 1, mo-
gà byç przechowywane, w sposób okreÊlony
w ust. 1—3, poza siedzibà jednostki lub oddzia∏ów (za-
k∏adów) w przypadku, gdy zostanà przekazane do
przechowania innej jednostce, Êwiadczàcej us∏ugi
w zakresie przechowywania dokumentów. Przepisy
art. 11 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 74. 1. Zatwierdzone roczne sprawozdania 
finansowe podlegajà trwa∏emu przechowywaniu.

2. Pozosta∏e zbiory przechowuje si´ co najmniej
przez okres:

1) ksi´gi rachunkowe — 5 lat;

2) karty wynagrodzeƒ pracowników bàdê ich odpo-
wiedniki — przez okres wymaganego dost´pu do
tych informacji, wynikajàcy z przepisów emerytal-
nych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej
jednak ni˝ 5 lat;

3) dowody ksi´gowe dotyczàce wp∏ywów ze sprze-
da˝y detalicznej — do dnia zatwierdzenia sprawo-
zdania finansowego za dany rok obrotowy, nie
krócej jednak ni˝ do dnia rozliczenia osób, którym
powierzono sk∏adniki aktywów obj´te sprzeda˝à
detalicznà;

4)167) dowody ksi´gowe dotyczàce Êrodków trwa∏ych
w budowie, po˝yczek, kredytów oraz umów hand-
lowych, roszczeƒ dochodzonych w post´powaniu
cywilnym lub obj´tych post´powaniem karnym
albo podatkowym — przez 5 lat od poczàtku roku
nast´pujàcego po roku obrotowym, w którym
operacje, transakcje i post´powanie zosta∏y osta-
tecznie zakoƒczone, sp∏acone, rozliczone lub
przedawnione;

5) dokumentacj´ przyj´tego sposobu prowadzenia
rachunkowoÊci — przez okres nie krótszy od 5 lat
od up∏ywu jej wa˝noÊci;

6) dokumenty dotyczàce r´kojmi i reklamacji — 1 rok
po terminie up∏ywu r´kojmi lub rozliczeniu rekla-
macji;

7) dokumenty inwentaryzacyjne — 5 lat;

8) pozosta∏e dowody ksi´gowe i dokumenty — 5 lat.

3. Okresy przechowywania ustalone w ust. 2 obli-
cza si´ od poczàtku roku nast´pujàcego po roku obro-
towym, którego dane zbiory dotyczà.

Art. 75. Udost´pnienie osobie trzeciej zbiorów lub
ich cz´Êci:

1) do wglàdu na terenie jednostki — wymaga zgody
kierownika jednostki lub osoby przez niego upo-
wa˝nionej,

2) poza siedzibà zarzàdu (oddzia∏u) jednostki — wy-
maga pisemnej zgody kierownika jednostki oraz
pozostawienia w jednostce potwierdzonego spisu
przej´tych dokumentów,

chyba ˝e odr´bne przepisy stanowià inaczej.

Art. 76. 1. Zbiory jednostek, które:

1) zakoƒczy∏y swojà dzia∏alnoÊç w wyniku po∏àczenia
z innà jednostkà lub przekszta∏cenia formy praw-
nej — przechowuje jednostka kontynuujàca dzia-
∏alnoÊç;

2) zosta∏y zlikwidowane — przechowuje wyznaczona
osoba lub jednostka; o miejscu przechowywania
kierownik, likwidator jednostki lub syndyk masy
upad∏oÊciowej informuje w∏aÊciwy sàd lub inny
organ prowadzàcy rejestr lub ewidencj´ dzia∏alno-
Êci gospodarczej oraz urzàd skarbowy.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, przepisy
art. 72—74 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 8a168)

Us∏ugowe prowadzenie ksiàg rachunkowych

Art. 76a. 1. Us∏ugowe prowadzenie ksiàg rachun-
kowych jest dzia∏alnoÊcià gospodarczà, w rozumieniu
przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
polegajàcà na Êwiadczeniu us∏ug w zakresie czynno-
Êci, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2—6.

———————
164) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
165) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia

10 paêdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowo-
Êci (Dz. U. Nr 214, poz. 1343), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2009 r.

166) Dodany przez art. 1 pkt 41 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

———————
167) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
168) Dodany przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.
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2. Przedsi´biorcy, wykonujàcy dzia∏alnoÊç, o której
mowa w ust. 1, sà równie˝ uprawnieni do wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci, obejmujàcej:

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników,
p∏atników i inkasentów, ksiàg podatkowych i in-
nych ewidencji do celów podatkowych oraz udzie-
lanie im pomocy w tym zakresie,

2) sporzàdzanie, w imieniu i na rzecz podatników,
p∏atników i inkasentów, zeznaƒ i deklaracji podat-
kowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie

— w zakresie okreÊlonym odr´bnymi przepisami.

3. Dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 1 i 2, mogà
wykonywaç:

1) przedsi´biorcy b´dàcy osobami fizycznymi, je˝eli
sà uprawnieni do wykonywania czynnoÊci z zakre-
su us∏ugowego prowadzenia ksiàg rachunko-
wych;

2) pozostali przedsi´biorcy, pod warunkiem, ˝e czyn-
noÊci z tego zakresu b´dà wykonywane przez oso-
by uprawnione do wykonywania czynnoÊci z za-
kresu us∏ugowego prowadzenia ksiàg rachunko-
wych.

4. Uprawnione do wykonywania czynnoÊci z za-
kresu us∏ugowego prowadzenia ksiàg rachunkowych
sà, z zastrze˝eniem ust. 6, osoby posiadajàce certyfi-
kat ksi´gowy, osoby wpisane do rejestru bieg∏ych re-
widentów lub na list´ doradców podatkowych.

5. Osoby, o których mowa w ust. 4, mogà przy wy-
konywaniu czynnoÊci, o których mowa w ust. 1 i 2, ko-
rzystaç z pomocy osób nieuprawnionych w rozumie-
niu ust. 4. W takim przypadku zobowiàzane sà zapew-
niç sta∏y i bezpoÊredni nadzór nad wykonywaniem
tych czynnoÊci.

6. Osoby, które po otrzymaniu certyfikatu ksi´go-
wego, uzyskaniu wpisu do rejestru bieg∏ych rewiden-
tów lub na list´ doradców podatkowych, zosta∏y ska-
zane prawomocnym wyrokiem sàdu za przest´pstwa
przeciwko wiarygodnoÊci dokumentów, mieniu, obro-
towi gospodarczemu, obrotowi pieni´dzmi i papiera-
mi wartoÊciowymi, za przest´pstwa skarbowe oraz za
czyny okreÊlone w rozdziale 9 ustawy, nie sà upraw-
nione do wykonywania czynnoÊci z zakresu us∏ugo-
wego prowadzenia ksiàg rachunkowych.

Art. 76b. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych wydaje certyfikat ksi´gowy na wniosek
osoby fizycznej, która:

1) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych oraz
korzysta z pe∏ni praw publicznych;

2) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem sàdu
za przest´pstwo przeciwko wiarygodnoÊci doku-
mentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obro-
towi pieni´dzmi i papierami wartoÊciowymi, za
przest´pstwo skarbowe oraz za czyn okreÊlony
w rozdziale 9 ustawy;

3) spe∏nia co najmniej jeden z nast´pujàcych warun-
ków:

a) posiada trzyletnià praktyk´ w ksi´gowoÊci oraz
wykszta∏cenie wy˝sze magisterskie uzyskane na
kierunku rachunkowoÊç lub na innym kierunku
ekonomicznym o specjalnoÊci rachunkowoÊç

lub innej, dla której plan studiów i program
kszta∏cenia odpowiada∏ wymogom okreÊlonym
przez organy uczelni dla specjalnoÊci rachunko-
woÊç, w jednostkach organizacyjnych upraw-
nionych, zgodnie z odr´bnymi przepisami, do
nadawania stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych,

b) posiada trzyletnià praktyk´ w ksi´gowoÊci i wy-
kszta∏cenie wy˝sze magisterskie lub równo-
rz´dne oraz ukoƒczy∏a studia podyplomowe
z zakresu rachunkowoÊci w jednostkach organi-
zacyjnych uprawnionych, zgodnie z odr´bnymi
przepisami, do nadawania stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych,

c) posiada dwuletnià praktyk´ w ksi´gowoÊci
i wykszta∏cenie co najmniej Êrednie oraz z∏o˝y∏a
z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzajàcy
kwalifikacje osób ubiegajàcych si´ o certyfikat
ksi´gowy, zwany dalej „egzaminem”.

2. Za praktyk´ w ksi´gowoÊci, o której mowa
w ust. 1 pkt 3, uwa˝a si´ wykonywanie — na podsta-
wie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie
mniejszym ni˝ 1/2 etatu, odp∏atnej umowy cywilno-
prawnej zawartej z przedsi´biorcà Êwiadczàcym us∏u-
gi w zakresie us∏ugowego prowadzenia ksiàg rachun-
kowych, umowy spó∏ki lub w zwiàzku z prowadze-
niem w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej — nast´pujà-
cych czynnoÊci:

1) prowadzenie, na podstawie dowodów ksi´go-
wych, ksiàg rachunkowych ujmujàcych zapisy
zdarzeƒ w porzàdku chronologicznym i systema-
tycznym, lub

2) wycen´ aktywów i pasywów oraz ustalanie wyni-
ku finansowego, lub

3) sporzàdzanie sprawozdaƒ finansowych, lub

4) badanie sprawozdaƒ finansowych pod nadzorem
bieg∏ego rewidenta.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych wydaje certyfikat ksi´gowy obywatelom paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwaj-
carskiej oraz paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu — EFTA — stron Poro-
zumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
których kwalifikacje do us∏ugowego prowadzenia
ksiàg rachunkowych zosta∏y uznane zgodnie z przepi-
sami o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwaj-
carskiej oraz paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu — EFTA — stron Poro-
zumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowa-
nych.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych na wniosek osoby wskazanej w wykazie, o któ-
rym mowa w art. 76g ust. 1, wydaje duplikat certyfika-
tu ksi´gowego w przypadku jego utraty.

5. Za wydanie duplikatu certyfikatu ksi´gowego
pobiera si´ op∏at´ stanowiàcà dochód bud˝etu paƒ-
stwa.



Dziennik Ustaw Nr 152 — 11799 — Poz. 1223

Art. 76c. 1. Egzamin przeprowadza Komisja Egza-
minacyjna, zwana dalej „Komisjà”.

2. Do zadaƒ Komisji nale˝y w szczególnoÊci:

1) przygotowanie testów egzaminacyjnych oraz za-
daƒ sytuacyjnych, a tak˝e opracowanie wzorca
prawid∏owych odpowiedzi;

2) przeprowadzenie egzaminu i sprawdzanie testów
egzaminacyjnych oraz zadaƒ sytuacyjnych;

3) opracowanie wyników egzaminu oraz rozpatrze-
nie odwo∏aƒ od wyników egzaminu.

3. Komisja wydaje zaÊwiadczenie potwierdzajàce
zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Art. 76d. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych powo∏uje komisj´, sk∏adajàcà si´ z prze-
wodniczàcego, szeÊciu cz∏onków i sekretarza oraz
ustala termin egzaminu, a tak˝e wskazuje, spoÊród
jednostek podleg∏ych lub nadzorowanych, jednostk´
organizacyjnà zapewniajàcà obs∏ug´ egzaminu, zwa-
nà dalej „organizatorem egzaminu”.

2. W sk∏ad Komisji powo∏ywani sà pracownicy
urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych. Cz∏onkiem Komisji mo˝e zo-
staç równie˝ bieg∏y rewident, nieb´dàcy pracowni-
kiem urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych, wykonujàcy swój zawód
na podstawie odr´bnych przepisów.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, sk∏adajà
oÊwiadczenia, ˝e nie b´dà wykorzystywaç informacji
dotyczàcych testów egzaminacyjnych oraz zadaƒ sy-
tuacyjnych, uzyskanych w zwiàzku z powo∏aniem
w sk∏ad Komisji, w szczególnoÊci poprzez prowadze-
nie szkoleƒ oraz publikacj´ materia∏ów szkolenio-
wych, majàcych na celu przygotowanie do egzaminu.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych odwo∏uje przewodniczàcego, cz∏onka lub sekre-
tarza Komisji:

1) na jego wniosek;

2) z urz´du, w przypadku:

a) prawomocnego skazania przez sàd za przest´p-
stwo pope∏nione umyÊlnie,

b) powa˝nego naruszenia regulaminu Komisji lub
regulaminu przeprowadzania egzaminu,

c) naruszenia któregokolwiek z zakazów, o których
mowa w ust. 3,

d) utraty warunków uprawniajàcych do powo∏a-
nia w sk∏ad Komisji.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e w uzasadnionych przypadkach odwo∏aç
przewodniczàcego, cz∏onka lub sekretarza Komisji,
w szczególnoÊci w przypadku innego, ni˝ wymienione
w ust. 4 pkt 2 lit. b, naruszenia regulaminu Komisji lub
regulaminu przeprowadzania egzaminu.

6. W przypadku odwo∏ania albo Êmierci przewod-
niczàcego, cz∏onka lub sekretarza Komisji, minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych powo∏uje
w jego miejsce odpowiednio nowego przewodniczà-
cego, cz∏onka lub sekretarza Komisji. Przepis
ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

7. Wynagrodzenie przewodniczàcego, cz∏onka lub
sekretarza Komisji, za udzia∏ w wykonaniu zadaƒ,
o których mowa w art. 76c ust. 2, wynosi odpowied-
nio za poszczególny egzamin:

1) dla przewodniczàcego — w wysokoÊci nieprzekra-
czajàcej dwuipó∏krotnoÊci minimalnego wynagro-
dzenia za prac´, ustalonego na podstawie przepi-
sów o minimalnym wynagrodzeniu za prac´;

2) dla cz∏onka oraz sekretarza — w wysokoÊci nie-
przekraczajàcej dwukrotnoÊci minimalnego wy-
nagrodzenia za prac´, ustalonego na podsta-
wie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za
prac´.

8. Obs∏ug´ biurowà Komisji zapewnia urzàd ob-
s∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych.

9. Obs∏ug´ organizacyjnà egzaminu wykonuje or-
ganizator egzaminu, finansujàc ze Êrodków, o których
mowa w art. 76f ust. 2 pkt 2, koszty organizacji i ob-
s∏ugi egzaminu oraz wynagrodzenie przewodniczàce-
go, cz∏onków oraz sekretarza Komisji.

10. Komisja sk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych sprawozdanie z przepro-
wadzonego egzaminu w terminie do trzech miesi´cy
od dnia przeprowadzenia egzaminu. Komisja ulega
rozwiàzaniu z chwilà przyj´cia sprawozdania przez 
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.

Art. 76e. 1. Egzamin obejmuje zagadnienia z na-
st´pujàcych dziedzin:

1) rachunkowoÊç;

2) prawo podatkowe;

3) ubezpieczenia spo∏eczne;

4) podstawy prawa cywilnego i gospodarczego.

2. Egzamin jest przeprowadzany w formie 
pisemnej.

Art. 76f. 1. Osoba ubiegajàca si´ o zakwalifikowa-
nie do egzaminu sk∏ada do ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych wniosek.

2. Do egzaminu mo˝e zostaç zakwalifikowana oso-
ba, która:

1) spe∏nia warunki, o których mowa w art. 76b ust. 1
pkt 1 i 2;

2) uiÊci∏a op∏at´ egzaminacyjnà na rachunek organi-
zatora egzaminu.

3. Dane osoby spe∏niajàcej warunek, o którym mo-
wa w ust. 2 pkt 1, sà przekazywane organizatorowi eg-
zaminu.

4. W razie niespe∏nienia warunków, o których mo-
wa w ust. 2 pkt 1, minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych wydaje decyzj´ o odmowie zakwali-
fikowania do egzaminu.

5. W przypadku nieprzystàpienia do egzaminu
op∏ata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.
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6. Osoba zakwalifikowana do egzaminu mo˝e na
14 dni przed jego terminem zwróciç si´ do organiza-
tora egzaminu o zwrot op∏aty egzaminacyjnej.

7. Osoba, która z wa˝nych, udokumentowanych
przyczyn losowych nie mog∏a przystàpiç do egzaminu
w wyznaczonym dla niej terminie, mo˝e przystàpiç do
egzaminu w terminie póêniejszym. Op∏at´ wniesionà
za egzamin zalicza si´ na poczet egzaminu przeprowa-
dzanego w terminie póêniejszym.

8. Warunkiem przystàpienia do egzaminu w termi-
nie póêniejszym, przez osob´ o której mowa w ust. 7,
jest przedstawienie Komisji dokumentów potwierdza-
jàcych niemo˝noÊç przystàpienia do egzaminu w wy-
znaczonym terminie, najpóêniej w ciàgu 7 dni po tym
terminie.

Art. 76g. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych prowadzi wykaz osób, które uzyska∏y cer-
tyfikat ksi´gowy, zawierajàcy:

1) imi´ i nazwisko;

2) numer certyfikatu ksi´gowego;

3) numer PESEL — a w przypadku osób nieposiada-
jàcych obywatelstwa polskiego — numer i rodzaj
dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, i dokonywane
w nim zmiany, jest zamieszczany w celach informacyj-
nych na stronie internetowej urz´du obs∏ugujàcego
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.

3. Osoba posiadajàca certyfikat ksi´gowy ma obo-
wiàzek zg∏oszenia zmiany danych zamieszczanych
w wykazie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni
od zaistnienia okolicznoÊci uzasadniajàcych zg∏osze-
nie zmiany. Do zg∏oszenia nale˝y za∏àczyç dokumenty
lub ich urz´dowo poÊwiadczonà kopi´, b´dàce pod-
stawà do dokonania zmian danych w wykazie.

Art. 76h. 1. Przedsi´biorcy, o których mowa
w art. 76a ust. 3, sà obowiàzani do zawarcia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody
wyrzàdzone w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià,
o której mowa w art. 76a ust. 1 i 2.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mo-
wa w ust. 1, termin powstania obowiàzku ubezpiecze-
nia oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà, bioràc
w szczególnoÊci pod uwag´ specyfik´ wykonywanych
czynnoÊci oraz zakres realizowanych zadaƒ.

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ do, b´dàcych
przedsi´biorcami, bieg∏ych rewidentów oraz dorad-
ców podatkowych, je˝eli ubezpieczyli si´ od odpowie-
dzialnoÊci cywilnej za szkody wyrzàdzone przy wyko-
nywaniu tych zawodów w zakresie, o którym mowa
w ust. 1.

Art. 76i. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów 
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór wniosku i wykaz dokumentów sk∏adanych
przez osoby ubiegajàce si´ o wydanie certyfikatu
ksi´gowego, uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊç sk∏adania
urz´dowo poÊwiadczonych kopii dokumentów,
bioràc pod uwag´ koniecznoÊç udokumentowania
spe∏nienia warunków, o których mowa w art. 76b
ust. 1;

2) wzór certyfikatu ksi´gowego oraz sposób post´-
powania przy wydawaniu duplikatów certyfikatów
ksi´gowych w przypadku ich utraty, w tym wzór
wniosku, o którym mowa w art. 76b ust. 4, a tak˝e
wysokoÊç op∏aty, uwzgl´dniajàc uzasadnione
koszty wydania duplikatu;

3) wykaz dokumentów sk∏adanych przez osoby ubie-
gajàce si´ o zakwalifikowanie do egzaminu, bioràc
pod uwag´ koniecznoÊç udokumentowania spe∏-
nienia warunków, o których mowa w art. 76b
ust. 1 pkt 1 i 2;

4) wysokoÊç wynagrodzeƒ przewodniczàcego, cz∏on-
ków i sekretarza Komisji, bioràc pod uwag´ na-
k∏ad ich pracy i zakres obowiàzków oraz uwzgl´d-
niajàc maksymalnà jego wysokoÊç okreÊlonà
w art. 76d ust. 7;

5) wysokoÊç i sposób wnoszenia op∏aty egzamina-
cyjnej oraz tryb dokonywania zwrotu op∏aty, bio-
ràc pod uwag´, ˝e wysokoÊç op∏aty nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ po∏owa minimalnego wynagrodzenia
za prac´, ustalanego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za prac´;

6) szczegó∏owe zadania organizatora egzaminu, Ko-
misji, przewodniczàcego Komisji, sekretarza Ko-
misji oraz regulamin dzia∏ania Komisji, bioràc
w szczególnoÊci pod uwag´ koniecznoÊç: zapew-
nienia sprawnej i prawid∏owej organizacji egzami-
nu, precyzyjnego podzia∏u zadaƒ, obowiàzków
i odpowiedzialnoÊci w ramach Komisji, zapewnie-
nia obiektywnego sposobu przeprowadzenia eg-
zaminu oraz zapewnienia mo˝liwoÊci sprawowa-
nia efektywnego nadzoru przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw finansów publicznych nad dzia∏alno-
Êcià Komisji;

7) sposób organizowania i regulamin przeprowadze-
nia egzaminu sprawdzajàcego kwalifikacje osób
ubiegajàcych si´ o certyfikat ksi´gowy, szczegó∏o-
wy zakres tematyczny egzaminu, uwzgl´dniajàc
zakres wiedzy niezb´dnej do us∏ugowego prowa-
dzenia ksiàg rachunkowych oraz wzór zaÊwiadcze-
nia, potwierdzajàcego zdanie egzaminu z wyni-
kiem pozytywnym oraz sposób post´powania
przy wydawaniu duplikatów zaÊwiadczenia
w przypadku jego utraty;

8) wykaz dokumentów b´dàcych podstawà do doko-
nania zmian danych w wykazie osób, które uzy-
ska∏y certyfikat ksi´gowy, uwzgl´dniajàc mo˝li-
woÊç sk∏adania urz´dowo poÊwiadczonych kopii
dokumentów.

Rozdzia∏ 9

OdpowiedzialnoÊç karna

Art. 77. Kto wbrew przepisom ustawy dopusz-
cza do:

1) nieprowadzenia ksiàg rachunkowych, prowadze-
nia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania
w tych ksi´gach nierzetelnych danych,

2) niesporzàdzenia sprawozdania finansowego, spo-
rzàdzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub
zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych da-
nych

— podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolnoÊci
do lat 2, albo obu tym karom ∏àcznie.
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Art. 78. 1. Bieg∏y rewident, który sporzàdza nie-
zgodnà ze stanem faktycznym opini´ o sprawozdaniu
finansowym i stanowiàcych podstaw´ jego sporzà-
dzenia ksi´gach rachunkowych jednostki lub sytuacji
finansowo-majàtkowej tej jednostki,

podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolnoÊci
do lat 2 albo obu tym karom ∏àcznie.

2. Je˝eli sprawca czynu okreÊlonego w ust. 1 dzia-
∏a nieumyÊlnie,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolno-
Êci.

Art. 79.169) Kto wbrew przepisom ustawy:

1) nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu
przez bieg∏ego rewidenta,

2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem fak-
tycznym informacji, wyjaÊnieƒ, oÊwiadczeƒ 
bieg∏emu rewidentowi albo nie dopuszcza go do
pe∏nienia obowiàzków,

3) nie sk∏ada sprawozdania finansowego do og∏osze-
nia,

4) nie sk∏ada sprawozdania finansowego lub sprawo-
zdania z dzia∏alnoÊci we w∏aÊciwym rejestrze sà-
dowym,

5) nie udost´pnia sprawozdania finansowego i in-
nych dokumentów, o których mowa w art. 68,

6) prowadzi dzia∏alnoÊç us∏ugowà w zakresie prowa-
dzenia ksiàg rachunkowych bez wymaganych
uprawnieƒ,

7)170) prowadzi dzia∏alnoÊç us∏ugowà w zakresie pro-
wadzenia ksiàg rachunkowych lub wykonywania
czynnoÊci doradztwa podatkowego, do wykony-
wania których jest uprawniony zgodnie z odr´bny-
mi przepisami — bez spe∏nienia obowiàzku zawar-
cia umowy ubezpieczenia, o której mowa
w art. 76h ust. 1

— podlega grzywnie albo karze ograniczenia wol-
noÊci.

Rozdzia∏ 10

Przepisy szczególne i przejÊciowe

Art. 80. 1.171) Do jednostek, o których mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 4, nie stosuje si´ przepisów rozdzia-
∏ów 5, 6 i 7 ustawy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, wprowadziç
obowiàzek badania sprawozdaƒ finansowych jedno-
stek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4.

3.172) Do jednostek nieb´dàcych spó∏kami handlo-
wymi, je˝eli nie prowadzà dzia∏alnoÊci gospodarczej,
nie stosuje si´ przepisów rozdzia∏ów 6 i 7 ustawy.

Art. 80a. (uchylony).173)

Art. 81. 1. (uchylony).174)

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli w drodze rozporzàdzenia:

1)175) po zasi´gni´ciu opinii Przewodniczàcego Ko-
misji Nadzoru Finansowego176) szczególne zasady
rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych, w tym:

a) zakres informacji wykazywanych w sprawozda-
niu finansowym, po∏àczonym sprawozdaniu 
finansowym funduszu inwestycyjnego z wy-
dzielonymi subfunduszami oraz sprawozda-
niach jednostkowych subfunduszy,

b) zasady sporzàdzania sprawozdania finansowe-
go, po∏àczonego sprawozdania finansowego
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi sub-
funduszami oraz sprawozdaƒ jednostkowych
subfunduszy,

c) terminy sporzàdzenia i z∏o˝enia do og∏oszenia
rocznego sprawozdania finansowego oraz rocz-
nego po∏àczonego sprawozdania finansowego
funduszu inwestycyjnego oraz rocznych sprawo-
zdaƒ jednostkowych subfunduszy,

d) terminy sporzàdzenia i przeglàdu pó∏rocznego
sprawozdania finansowego oraz pó∏rocznego
po∏àczonego sprawozdania finansowego fun-
duszu inwestycyjnego oraz pó∏rocznych sprawo-
zdaƒ jednostkowych subfunduszy,

e) terminy zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego, rocznego po∏àczonego sprawo-
zdania finansowego funduszu inwestycyjnego
z wydzielonymi subfunduszami oraz rocznych
sprawozdaƒ jednostkowych subfunduszy;

2)177) po zasi´gni´ciu opinii Przewodniczàcego Ko-
misji Nadzoru Finansowego, szczególne zasady
rachunkowoÊci domów maklerskich i jednostek
organizacyjnych banków, w ramach których pro-
wadzona jest dzia∏alnoÊç maklerska, w tym zakres
informacji wykazywanych w sprawozdaniach 
finansowych oraz odpowiednio w skonsolidowa-
nych sprawozdaniach finansowych grup kapita∏o-
wych oraz w sprawozdaniach z dzia∏alnoÊci;

———————
169) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 ustawy z dnia

18 paêdziernika 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sàdowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 208, poz. 1540), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r.

170) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.

171) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 16 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.

———————
172) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 16 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.
173) Dodany przez art. 145 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.

o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczy-
cieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.; uchylony przez
art. 1 pkt 45 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

174) Przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 3.

175) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

176) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 25 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finanso-
wym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 19 wrzeÊnia 2006 r.

177) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
2 maja 2008 r.
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3)178) szczegó∏owe zasady sporzàdzania przez jed-
nostki inne ni˝ banki, zak∏ady ubezpieczeƒ i zak∏a-
dy reasekuracji skonsolidowanych sprawozdaƒ 
finansowych grup kapita∏owych, w tym zakres in-
formacji wykazywanych w tych sprawozdaniach
oraz w sprawozdaniach z dzia∏alnoÊci;

4) szczegó∏owe zasady uznawania, metody wyceny,
zakres ujawniania i sposób prezentacji instrumen-
tów finansowych;

5) (uchylony);179)

6) po zasi´gni´ciu opinii Komisji Nadzoru Finanso-
wego180):

a)181) szczególne zasady rachunkowoÊci zak∏adów
ubezpieczeƒ i zak∏adów reasekuracji, w tym
równie˝ tworzenia rezerw techniczno-ubezpie-
czeniowych oraz zakres informacji wykazywa-
nych w informacji dodatkowej, zasady sporzà-
dzania skonsolidowanych sprawozdaƒ finanso-
wych grup kapita∏owych, w tym zakres informa-
cji wykazywanych w skonsolidowanych sprawo-
zdaniach finansowych grup kapita∏owych oraz
w sprawozdaniach z dzia∏alnoÊci,

b) szczególne zasady rachunkowoÊci funduszy
emerytalnych, w tym zakres informacji wykazy-
wanych w sprawozdaniu finansowym, terminy
sporzàdzenia i z∏o˝enia do og∏oszenia rocznego
sprawozdania finansowego, zakres og∏aszania
rocznego sprawozdania finansowego oraz ter-
min zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego;

7) (uchylony);182)

8) po zasi´gni´ciu opinii Komisji Nadzoru Finanso-
wego183):

a) szczególne zasady rachunkowoÊci banków,
w tym zakres informacji wykazywanych w infor-
macji dodatkowej sprawozdania finansowego,

b) (uchylona),184)

c) zasady tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià banków;

9) zakres dzia∏ania, liczb´ cz∏onków i podmioty
uprawnione do ich zg∏oszenia oraz sposób organi-
zacji Komitetu Standardów RachunkowoÊci, o któ-
rym mowa w art. 10 ust. 3;

10) po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Spó∏dzielczej Kasy
Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowej, szczególne zasady
rachunkowoÊci spó∏dzielczych kas oszcz´dnoÊcio-
wo-kredytowych, w tym zakres informacji wykazy-
wanych w informacji dodatkowej sprawozdania 
finansowego.

Art. 82. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów 
publicznych mo˝e w drodze rozporzàdzenia:

1) okreÊliç dla niektórych jednostek, o których mowa
w art. 80 ust. 3, szczególne zasady rachunkowoÊci;

2)185) po zasi´gni´ciu opinii Przewodniczàcego Ko-
misji Nadzoru Finansowego, okreÊliç szczególne
zasady rachunkowoÊci Krajowego Depozytu Pa-
pierów WartoÊciowych oraz funduszu rozliczenio-
wego, o którym mowa w przepisach o obrocie pa-
pierami wartoÊciowymi, w tym zakres informacji
wykazywanych w sprawozdaniu finansowym oraz
odpowiednio w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym grupy kapita∏owej, a tak˝e w sprawo-
zdaniach z dzia∏alnoÊci;

3)186) po zasi´gni´ciu opinii Przewodniczàcego Ko-
misji Nadzoru Finansowego187), okreÊliç szczegól-
ne zasady rachunkowoÊci funduszu gwarancyjne-
go, o którym mowa w przepisach o obrocie papie-
rami wartoÊciowymi, w tym zakres informacji wy-
kazywanych w sprawozdaniu finansowym;

4)188) po zasi´gni´ciu opinii Przewodniczàcego Ko-
misji Nadzoru Finansowego, okreÊliç szczególne
zasady rachunkowoÊci spó∏ek prowadzàcych gie∏-
dy oraz rynek pozagie∏dowy, w tym zakres infor-
macji wykazywanych w sprawozdaniu finanso-
wym, odpowiednio w skonsolidowanym sprawo-
zdaniu finansowym grupy kapita∏owej oraz sprawo-
zdaniach z dzia∏alnoÊci.

Art. 83. 1. W celu ujednolicenia zasad grupowania
operacji gospodarczych i ograniczenia nak∏adu pracy
zwiàzanego z ustaleniem zak∏adowych planów kont
mogà byç stosowane wzorcowe plany kont.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wzor-
cowe plany kont:

1) po zasi´gni´ciu opinii Komisji Nadzoru Finanso-
wego189) — dla banków;

2)190) po zasi´gni´ciu opinii Przewodniczàcego Ko-
misji Nadzoru Finansowego191) — dla jednostek
dzia∏ajàcych na podstawie przepisów o obrocie
papierami wartoÊciowymi;

———————
178) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 19 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
179) Przez art. 1 pkt 46 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 2.
180) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 25 pkt 1 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 176.
181) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 19 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
182) Przez art. 28 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 1 marca 2002 r.

o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych
organów administracji rzàdowej i jednostek im podpo-
rzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz. 1923),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2002 r.

183) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 25 pkt 1 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 176, który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2008 r.

184) Przez art. 1 pkt 46 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 2.

———————
185) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
186) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 8 ustawy wy-

mienionej w odnoÊniku 10 jako druga.
187) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 25 pkt 2 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 176.
188) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
189) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 25 pkt 3 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 176; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.

190) W brzmieniu ustalonym przez art. 108 pkt 9 ustawy wy-
mienionej w odnoÊniku 10 jako druga.

191) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 25 pkt 3 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 176.
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3) po zasi´gni´ciu opinii Przewodniczàcego Komisji
Nadzoru Finansowego191) — dla funduszy inwe-
stycyjnych;

4)192) po zasi´gni´ciu opinii Komisji Nadzoru Finan-
sowego — dla zak∏adów ubezpieczeƒ, zak∏adów
reasekuracji lub funduszy emerytalnych;

5) (uchylony);193)

6) dla pozosta∏ych jednostek;

7) po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Spó∏dzielczej Kasy
Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowej — dla spó∏dziel-
czych kas oszcz´dnoÊciowo-kredytowych.

Rozdzia∏ 11

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, 
przepisy koƒcowe

Art. 84. (pomini´ty).194)

Art. 85. 1. Tracà moc, z zastrze˝eniem ust. 2:

1) art. 244—252, 418—420, 422—426 oraz art. 428
rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 27 czerwca 1934 r. — Kodeks handlowy195);

2) art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasa-
dach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie drobnej wytwórczoÊci przez zagranicz-
ne osoby prawne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148
i Nr 74, poz. 442 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253
i Nr 111, poz. 480);

3) art. 39 i 40 ustawy z dnia 10 lipca 1985 r. o przed-
si´biorstwach mieszanych (Dz. U. Nr 32, poz. 142,
z 1986 r. Nr 12, poz. 72 oraz z 1987 r. Nr 33,
poz. 181);

4) art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r.
o gospodarce finansowej przedsi´biorstw paƒ-
stwowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27 oraz
z 1993 r. Nr 18, poz. 82);

5) art. 481 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. — Prawo
bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z 1993 r.
Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646
oraz z 1994 r. Nr 80, poz. 369)196);

6) art. 14 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyza-
cji przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 51,
poz. 298 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111,
poz. 480)197);

7) art. 41 ust. 3, art. 47, art. 58 pkt 1 i art. 59 ustawy
z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpiecze-
niowej198);

8) art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r.
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385,
z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314 oraz
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163 i Nr 105,
poz. 509)199);

9) art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 25 paêdziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kultu-
ralnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493);

10) art. 32 § 3 i art. 95 ustawy z dnia 22 marca 1991 r.
— Prawo o publicznym obrocie papierami warto-
Êciowymi i funduszach powierniczych (Dz. U.
z 1994 r. Nr 58, poz. 239 i Nr 71, poz. 313)200);

11) art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408 oraz z 1992 r. Nr 63, poz. 315).

2. (pomini´ty).194)

Art. 86. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1995 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawo-
zdaƒ finansowych za rok obrotowy rozpoczynajàcy si´
w 1995 r.

———————
192) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 20 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5.
193) Przez art. 28 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 182.
194) Zamieszczony w obwieszczeniu.
195) Rozporzàdzenie utraci∏o moc na podstawie art. 631 pkt 1

ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek han-
dlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r.

———————
196) Ustawa utraci∏a moc na podstawie art. 193 ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U.
Nr 140, poz. 939), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1998 r.

197) Ustawa utraci∏a moc na podstawie art. 74 ustawy z dnia
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przed-
si´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561
i Nr 156, poz. 775), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 8 kwiet-
nia 1997 r.

198) Ustawa utraci∏a moc na podstawie art. 256 ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
(Dz. U. Nr 124, poz. 1151), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

199) Ustawa utraci∏a moc na podstawie art. 276 pkt 2 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2005 r.

200) Ustawa utraci∏a moc na podstawie art. 191 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie
papierami wartoÊciowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 4 stycznia 1998 r.



Aktywa

A. Aktywa trwa∏e

I. WartoÊci niematerialne i prawne

1. Koszty zakoƒczonych prac rozwojowych

2. WartoÊç firmy

3. Inne wartoÊci niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartoÊci niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwa∏e

1. Ârodki trwa∏e

a) grunty (w tym prawo u˝ytkowania wieczystego
gruntu)

b) budynki, lokale i obiekty in˝ynierii làdowej
i wodnej

c) urzàdzenia techniczne i maszyny

d) Êrodki transportu

e) inne Êrodki trwa∏e

2. Ârodki trwa∏e w budowie

3. Zaliczki na Êrodki trwa∏e w budowie

III. Nale˝noÊci d∏ugoterminowe

1. Od jednostek powiàzanych

2. Od pozosta∏ych jednostek

IV. Inwestycje d∏ugoterminowe

1. NieruchomoÊci

2. WartoÊci niematerialne i prawne

3. D∏ugoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiàzanych

— udzia∏y lub akcje

— inne papiery wartoÊciowe

— udzielone po˝yczki

— inne d∏ugoterminowe aktywa finansowe

b) w pozosta∏ych jednostkach

— udzia∏y lub akcje

— inne papiery wartoÊciowe

— udzielone po˝yczki

— inne d∏ugoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje d∏ugoterminowe

V. D∏ugoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe

1. Aktywa z tytu∏u odroczonego podatku dochodo-
wego

2. Inne rozliczenia mi´dzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

1. Materia∏y

2. Pó∏produkty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy
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obejmuje w szczególnoÊci:

1) nazw´ (firm´) i siedzib´, podstawowy przedmiot
dzia∏alnoÊci jednostki oraz wskazanie w∏aÊciwego
sàdu lub innego organu prowadzàcego rejestr,

2) wskazanie czasu trwania dzia∏alnoÊci jednostki, je-
˝eli jest ograniczony,

3) wskazanie okresu obj´tego sprawozdaniem finan-
sowym,

4) wskazanie, ˝e sprawozdanie finansowe zawiera
dane ∏àczne, je˝eli w sk∏ad jednostki wchodzà we-
wn´trzne jednostki organizacyjne sporzàdzajàce
samodzielne sprawozdania finansowe,

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zosta∏o
sporzàdzone przy za∏o˝eniu kontynuowania dzia-

∏alnoÊci gospodarczej przez jednostk´ w dajàcej
si´ przewidzieç przysz∏oÊci oraz czy nie istniejà
okolicznoÊci wskazujàce na zagro˝enie kontynu-
owania przez nià dzia∏alnoÊci,

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporzà-
dzonego za okres, w ciàgu którego nastàpi∏o po∏à-
czenie, wskazanie, ˝e jest to sprawozdanie finan-
sowe sporzàdzone po po∏àczeniu spó∏ek, oraz
wskazanie zastosowanej metody rozliczenia po∏à-
czenia (nabycia, ∏àczenia udzia∏ów),

7) omówienie przyj´tych zasad (polityki) rachunko-
woÊci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(tak˝e amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego
oraz sposobu sporzàdzenia sprawozdania finan-
sowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru.

Za∏àczniki do ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.

Za∏àcznik nr 1

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, 
O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NI˚ BANKI, ZAK¸ADY UBEZPIECZE¡

I ZAK¸ADY REASEKURACJI201)

Wprowadzenie do sprawozdania f inansowego

———————
201) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 21 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.

Bilans
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II. Nale˝noÊci krótkoterminowe

1. Nale˝noÊci od jednostek powiàzanych

a) z tytu∏u dostaw i us∏ug, o okresie sp∏aty:

— do 12 miesi´cy

— powy˝ej 12 miesi´cy

b) inne

2. Nale˝noÊci od pozosta∏ych jednostek

a) z tytu∏u dostaw i us∏ug, o okresie sp∏aty:

— do 12 miesi´cy

— powy˝ej 12 miesi´cy

b) z tytu∏u podatków, dotacji, ce∏, ubezpieczeƒ
spo∏ecznych i zdrowotnych oraz innych Êwiad-
czeƒ

c) inne

d) dochodzone na drodze sàdowej

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiàzanych
— udzia∏y lub akcje
— inne papiery wartoÊciowe
— udzielone po˝yczki
— inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozosta∏ych jednostkach
— udzia∏y lub akcje
— inne papiery wartoÊciowe
— udzielone po˝yczki
— inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) Êrodki pieni´˝ne i inne aktywa pieni´˝ne
— Êrodki pieni´˝ne w kasie i na rachunkach
— inne Êrodki pieni´˝ne
— inne aktywa pieni´˝ne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe

Aktywa razem

Pasywa

A. Kapita∏  ( fundusz) w∏asny

I. Kapita∏ (fundusz) podstawowy

II. Nale˝ne wp∏aty na kapita∏ podstawowy (wielkoÊç
ujemna)

III. Udzia∏y (akcje) w∏asne (wielkoÊç ujemna)

IV. Kapita∏ (fundusz) zapasowy

V. Kapita∏ (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI. Pozosta∏e kapita∏y (fundusze) rezerwowe

VII. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych

VIII. Zysk (strata) netto

IX. Odpisy z zysku netto w ciàgu roku obrotowego
(wielkoÊç ujemna)

B. Zobowiàzania i rezerwy na zobowiàzania

I. Rezerwy na zobowiàzania

1. Rezerwa z tytu∏u odroczonego podatku dochodo-
wego

2. Rezerwa na Êwiadczenia emerytalne i podobne

— d∏ugoterminowa

— krótkoterminowa

3. Pozosta∏e rezerwy

— d∏ugoterminowe

— krótkoterminowe

II. Zobowiàzania d∏ugoterminowe

1. Wobec jednostek powiàzanych

2. Wobec pozosta∏ych jednostek

a) kredyty i po˝yczki

b) z tytu∏u emisji d∏u˝nych papierów wartoÊcio-
wych

c) inne zobowiàzania finansowe

d) inne

III. Zobowiàzania krótkoterminowe

1. Wobec jednostek powiàzanych

a) z tytu∏u dostaw i us∏ug, o okresie wymagalno-
Êci:
— do 12 miesi´cy
— powy˝ej 12 miesi´cy

b) inne

2. Wobec pozosta∏ych jednostek

a) kredyty i po˝yczki

b) z tytu∏u emisji d∏u˝nych papierów wartoÊcio-
wych

c) inne zobowiàzania finansowe

d) z tytu∏u dostaw i us∏ug, o okresie wymagalno-
Êci:
— do 12 miesi´cy
— powy˝ej 12 miesi´cy

e) zaliczki otrzymane na dostawy

f) zobowiàzania wekslowe

g) z tytu∏u podatków, ce∏, ubezpieczeƒ i innych
Êwiadczeƒ

h) z tytu∏u wynagrodzeƒ

i) inne

3. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia mi´dzyokresowe

1. Ujemna wartoÊç firmy

2. Inne rozliczenia mi´dzyokresowe

— d∏ugoterminowe

— krótkoterminowe

Pasywa razem
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A. Przychody netto ze sprzeda˝y produktów,
towarów i materia∏ów, w tym:

— od jednostek powiàzanych

I. Przychody netto ze sprzeda˝y produktów

II. Przychody netto ze sprzeda˝y towarów i mate-
ria∏ów

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów
i materia∏ów, w tym:

— jednostkom powiàzanym

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

II. WartoÊç sprzedanych towarów i materia∏ów

C. Zysk (strata) brutto ze sprzeda˝y (A–B)

D. Koszty sprzeda˝y

E. Koszty ogólnego zarzàdu

F. Zysk (strata) ze sprzeda˝y (C–D–E)

G. Pozosta∏e przychody operacyjne

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa-
∏ych

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne

H. Pozosta∏e koszty operacyjne

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa-
∏ych

II. Aktualizacja wartoÊci aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

I.  Zysk (strata) z dzia∏alnoÊci operacyjnej
(F+G–H)

J. Przychody f inansowe

I. Dywidendy i udzia∏y w zyskach, w tym:

— od jednostek powiàzanych

II. Odsetki, w tym:

— od jednostek powiàzanych

III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartoÊci inwestycji

V. Inne

K. Koszty f inansowe

I. Odsetki, w tym:

— dla jednostek powiàzanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartoÊci inwestycji

IV. Inne

L. Zysk (strata) z dzia∏alnoÊci gospodarczej
( I+J–K)

M. Wynik zdarzeƒ nadzwyczajnych
(M.I .–M.I I . )

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

N. Zysk (strata) brutto (L±M)

O. Podatek dochodowy

P. Pozosta∏e obowiàzkowe zmniejszenia zy-
sku (zwi´kszenia straty)

R. Zysk (strata) netto (N–O–P)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

(wariant porównawczy)

A. Przychody netto ze sprzeda˝y i zrównane
z nimi,  w tym:
— od jednostek powiàzanych

I. Przychody netto ze sprzeda˝y produktów

II. Zmiana stanu produktów (zwi´kszenie — war-
toÊç dodatnia, zmniejszenie — wartoÊç ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na w∏asne po-
trzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzeda˝y towarów i mate-
ria∏ów

B. Koszty dzia∏alnoÊci operacyjnej

I. Amortyzacja

II. Zu˝ycie materia∏ów i energii

III. Us∏ugi obce

IV. Podatki i op∏aty, w tym:

— podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia spo∏eczne i inne Êwiadczenia

VII. Pozosta∏e koszty rodzajowe

VIII. WartoÊç sprzedanych towarów i materia∏ów

C. Zysk (strata) ze sprzeda˝y (A–B)

D. Pozosta∏e przychody operacyjne

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa-
∏ych

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne

E. Pozosta∏e koszty operacyjne

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa-
∏ych

II. Aktualizacja wartoÊci aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z dzia∏alnoÊci operacyjnej
(C+D–E)

G. Przychody f inansowe

I. Dywidendy i udzia∏y w zyskach, w tym:
— od jednostek powiàzanych

II. Odsetki, w tym:
— od jednostek powiàzanych



I. Kapita∏ (fundusz) w∏asny na poczàtek okresu (BO)
— zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachunkowo-

Êci
— korekty b∏´dów

I.a. Kapita∏ (fundusz) w∏asny na poczàtek okresu
(BO), po korektach

1. Kapita∏ (fundusz) podstawowy na poczàtek
okresu

1.1. Zmiany kapita∏u (funduszu) podstawowe-
go
a) zwi´kszenie (z tytu∏u)

— wydania udzia∏ów (emisji akcji)
...

b) zmniejszenie (z tytu∏u)
— umorzenia udzia∏ów (akcji)

...

1.2. Kapita∏ (fundusz) podstawowy na koniec
okresu

2. Nale˝ne wp∏aty na kapita∏ podstawowy na po-
czàtek okresu

2.1. Zmiana nale˝nych wp∏at na kapita∏ pod-
stawowy
a) zwi´kszenie (z tytu∏u)

...
b) zmniejszenie (z tytu∏u)

...

2.2. Nale˝ne wp∏aty na kapita∏ podstawowy na
koniec okresu

3. Udzia∏y (akcje) w∏asne na poczàtek okresu
a) zwi´kszenie
b) zmniejszenie

3.1. Udzia∏y (akcje) w∏asne na koniec okresu

4. Kapita∏ (fundusz) zapasowy na poczàtek okre-
su

4.1. Zmiany kapita∏u (funduszu) zapasowego
a) zwi´kszenie (z tytu∏u)

— emisji akcji powy˝ej wartoÊci nomi-
nalnej

— z podzia∏u zysku (ustawowo)

— z podzia∏u zysku (ponad wymaganà
ustawowo minimalnà wartoÊç)
...

b) zmniejszenie (z tytu∏u)
— pokrycia straty

...

4.2. Stan kapita∏u (funduszu) zapasowego na
koniec okresu

5. Kapita∏ (fundusz) z aktualizacji wyceny na po-
czàtek okresu — zmiany przyj´tych zasad (po-
lityki) rachunkowoÊci

5.1. Zmiany kapita∏u (funduszu) z aktualizacji
wyceny
a) zwi´kszenie (z tytu∏u)

...
b) zmniejszenie (z tytu∏u)

— zbycia Êrodków trwa∏ych
...

5.2. Kapita∏ (fundusz) z aktualizacji wyceny na
koniec okresu

6. Pozosta∏e kapita∏y (fundusze) rezerwowe na
poczàtek okresu

6.1. Zmiany pozosta∏ych kapita∏ów (funduszy)
rezerwowych
a) zwi´kszenie (z tytu∏u)

...
b) zmniejszenie (z tytu∏u)

...

6.2. Pozosta∏e kapita∏y (fundusze) rezerwowe
na koniec okresu

7. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na poczàtek okre-
su

7.1. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu
— zmiany przyj´tych zasad (polityki) ra-

chunkowoÊci
— korekty b∏´dów

7.2. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu,
po korektach
a) zwi´kszenie (z tytu∏u)

— podzia∏u zysku z lat ubieg∏ych
...
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III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartoÊci inwestycji

V. Inne

H. Koszty f inansowe

I. Odsetki, w tym:

— dla jednostek powiàzanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartoÊci inwestycji

IV. Inne

I.  Zysk (strata) z dzia∏alnoÊci gospodarczej
(F+G–H)

J. Wynik zdarzeƒ nadzwyczajnych (J. I .–J. I I . )

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto ( I±J)

L.  Podatek dochodowy

M. Pozosta∏e obowiàzkowe zmniejszenia zy-
sku (zwi´kszenia straty)

N. Zysk (strata) netto (K–L–M)

———————
202) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2. 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) w∏asnym202)
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b) zmniejszenie (z tytu∏u)
...

7.3. Zysk z lat ubieg∏ych na koniec okresu

7.4. Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu

— zmiany przyj´tych zasad (polityki) ra-
chunkowoÊci

— korekty b∏´dów

7.5. Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu,
po korektach

a) zwi´kszenie (z tytu∏u)

— przeniesienia straty z lat ubieg∏ych
do pokrycia

...

b) zmniejszenie (z tytu∏u)

...

7.6. Strata z lat ubieg∏ych na koniec okresu

7.7. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na koniec
okresu

8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku

II. Kapita∏ (fundusz) w∏asny na koniec okresu (BZ)

III. Kapita∏ (fundusz) w∏asny, po uwzgl´dnieniu propo-
nowanego podzia∏u zysku (pokrycia straty)

Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych (metoda bezpoÊrednia)

A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏al-
noÊci operacyjnej

I. Wp∏ywy

1. Sprzeda˝

2. Inne wp∏ywy z dzia∏alnoÊci operacyjnej

II. Wydatki

1. Dostawy i us∏ugi

2. Wynagrodzenia netto

3. Ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne oraz inne
Êwiadczenia

4. Podatki i op∏aty o charakterze publicznoprawnym

5. Inne wydatki operacyjne

III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyj-
nej (I–II)

B.  Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏al-
noÊci inwestycyjnej

I. Wp∏ywy

1. Zbycie wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwa∏ych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomoÊci oraz wartoÊci
niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiàzanych

b) w pozosta∏ych jednostkach
— zbycie aktywów finansowych
— dywidendy i udzia∏y w zyskach
— sp∏ata udzielonych po˝yczek d∏ugotermino-

wych
— odsetki
— inne wp∏ywy z aktywów finansowych

4. Inne wp∏ywy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwa∏ych

2. Inwestycje w nieruchomoÊci oraz wartoÊci niema-
terialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiàzanych

b) w pozosta∏ych jednostkach
— nabycie aktywów finansowych
— udzielone po˝yczki d∏ugoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci inwesty-

cyjnej (I–II)

C.  Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏al-
noÊci f inansowej

I. Wp∏ywy
1. Wp∏ywy netto z wydania udzia∏ów (emisji akcji)

i innych instrumentów kapita∏owych oraz dop∏at
do kapita∏u

2. Kredyty i po˝yczki
3. Emisja d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
4. Inne wp∏ywy finansowe

II. Wydatki

1. Nabycie udzia∏ów (akcji) w∏asnych

2. Dywidendy i inne wyp∏aty na rzecz w∏aÊcicieli

3. Inne, ni˝ wyp∏aty na rzecz w∏aÊcicieli, wydatki z ty-
tu∏u podzia∏u zysku

4. Sp∏aty kredytów i po˝yczek

5. Wykup d∏u˝nych papierów wartoÊciowych

6. Z tytu∏u innych zobowiàzaƒ finansowych

7. P∏atnoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u umów leasingu
finansowego

8. Odsetki

9. Inne wydatki finansowe

III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finanso-
wej (I–II)

D. Przep∏ywy pieni´˝ne netto, razem
(A.I I I±B.I I I±C.I I I )

E.  Bi lansowa zmiana stanu Êrodków pieni´˝-
nych, w tym:
— zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych z tytu∏u ró˝-

nic kursowych

F. Ârodki pieni´˝ne na poczàtek okresu

G. Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu (F±D),
w tym:
— o ograniczonej mo˝liwoÊci dysponowania



obejmujà w szczególnoÊci:
1.

1) szczegó∏owy zakres zmian wartoÊci grup rodza-
jowych Êrodków trwa∏ych, wartoÊci niematerial-
nych i prawnych oraz inwestycji d∏ugotermino-
wych, zawierajàcy stan tych aktywów na poczà-
tek roku obrotowego, zwi´kszenia i zmniejszenia
z tytu∏u: aktualizacji wartoÊci, nabycia, prze-
mieszczenia wewn´trznego oraz stan koƒcowy,
a dla majàtku amortyzowanego — podobne
przedstawienie stanów i tytu∏ów zmian dotych-
czasowej amortyzacji lub umorzenia,

2) wartoÊç gruntów u˝ytkowanych wieczyÊcie,

3) wartoÊç nieamortyzowanych lub nieumarza-
nych przez jednostk´ Êrodków trwa∏ych, u˝ywa-
nych na podstawie umów najmu, dzier˝awy
i innych umów, w tym z tytu∏u umów leasingu,

4) zobowiàzania wobec bud˝etu paƒstwa lub jed-
nostek samorzàdu terytorialnego z tytu∏u uzy-
skania prawa w∏asnoÊci budynków i budowli,

5) dane o strukturze w∏asnoÊci kapita∏u podstawo-
wego oraz liczbie i wartoÊci nominalnej sub-
skrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,
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A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏al-
noÊci operacyjnej

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

1. Amortyzacja

2. Zyski (straty) z tytu∏u ró˝nic kursowych

3. Odsetki i udzia∏y w zyskach (dywidendy)

4. Zysk (strata) z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw

6. Zmiana stanu zapasów

7. Zmiana stanu nale˝noÊci

8. Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych,
z wyjàtkiem po˝yczek i kredytów

9. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych

10. Inne korekty

III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyj-
nej (I±II)

B.  Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏al-
noÊci inwestycyjnej

I. Wp∏ywy

1. Zbycie wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwa∏ych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomoÊci oraz wartoÊci
niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiàzanych
b) w pozosta∏ych jednostkach

— zbycie aktywów finansowych
— dywidendy i udzia∏y w zyskach
— sp∏ata udzielonych po˝yczek d∏ugotermino-

wych
— odsetki
— inne wp∏ywy z aktywów finansowych

4. Inne wp∏ywy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwa∏ych

2. Inwestycje w nieruchomoÊci oraz wartoÊci niema-
terialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiàzanych
b) w pozosta∏ych jednostkach

— nabycie aktywów finansowych
— udzielone po˝yczki d∏ugoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci inwesty-
cyjnej (I–II)

C.  Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏al-
noÊci f inansowej

I. Wp∏ywy
1. Wp∏ywy netto z wydania udzia∏ów (emisji akcji)

i innych instrumentów kapita∏owych oraz dop∏at
do kapita∏u

2. Kredyty i po˝yczki
3. Emisja d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
4. Inne wp∏ywy finansowe

II. Wydatki
1. Nabycie udzia∏ów (akcji) w∏asnych
2. Dywidendy i inne wyp∏aty na rzecz w∏aÊcicieli
3. Inne, ni˝ wyp∏aty na rzecz w∏aÊcicieli, wydatki z ty-

tu∏u podzia∏u zysku
4. Sp∏aty kredytów i po˝yczek
5. Wykup d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
6. Z tytu∏u innych zobowiàzaƒ finansowych
7. P∏atnoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u umów leasingu

finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe

III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finanso-
wej (I–II)

D. Przep∏ywy pieni´˝ne netto razem
(A.I I I±B.I I I±C.I I I )

E.  Bi lansowa zmiana stanu Êrodków pieni´˝-
nych, w tym
— zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych z tytu∏u ró˝-

nic kursowych

F. Ârodki pieni´˝ne na poczàtek okresu
G. Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu (F±D),

w tym
— o ograniczonej mo˝liwoÊci dysponowania

(metoda poÊrednia)

Dodatkowe informacje i objaÊnienia
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6) stan na poczàtek roku obrotowego, zwi´kszenia
i wykorzystanie oraz stan koƒcowy kapita∏ów
(funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile
jednostka nie sporzàdza zestawienia zmian
w kapitale (funduszu) w∏asnym,

7) propozycje co do sposobu podzia∏u zysku lub
pokrycia straty za rok obrotowy,

8) dane o stanie rezerw wed∏ug celu ich utworze-
nia na poczàtek roku obrotowego, zwi´ksze-
niach, wykorzystaniu, rozwiàzaniu i stanie koƒ-
cowym,

9) dane o odpisach aktualizujàcych wartoÊç nale˝-
noÊci, ze wskazaniem stanu na poczàtek roku
obrotowego, zwi´kszeniach, wykorzystaniu,
rozwiàzaniu i stanie na koniec roku obrotowe-
go,

10) podzia∏ zobowiàzaƒ d∏ugoterminowych wed∏ug
pozycji bilansu o pozosta∏ym od dnia bilanso-
wego, przewidywanym umowà, okresie sp∏aty:
a) do 1 roku,
b) powy˝ej 1 roku do 3 lat,
c) powy˝ej 3 do 5 lat,
d) powy˝ej 5 lat,

11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych
rozliczeƒ mi´dzyokresowych,

12) wykaz grup zobowiàzaƒ zabezpieczonych na
majàtku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

13)203) zobowiàzania warunkowe, w tym równie˝
udzielone przez jednostk´ gwarancje i por´cze-
nia, tak˝e wekslowe; odr´bnie nale˝y wykazaç
informacje dotyczàce gwarancji i por´czeƒ wo-
bec jednostek powiàzanych;

2.
1) struktur´ rzeczowà (rodzaje dzia∏alnoÊci) i tery-

torialnà (kraj, eksport) przychodów netto ze
sprzeda˝y produktów, towarów i materia∏ów,

2) wysokoÊç i wyjaÊnienie przyczyn odpisów aktu-
alizujàcych Êrodki trwa∏e,

3) wysokoÊç odpisów aktualizujàcych wartoÊç za-
pasów,

4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach
dzia∏alnoÊci zaniechanej w roku obrotowym lub
przewidzianej do zaniechania w roku nast´p-
nym,

5) rozliczenie g∏ównych pozycji ró˝niàcych pod-
staw´ opodatkowania podatkiem dochodowym
od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

6) w przypadku jednostek, które sporzàdzajà ra-
chunek zysków i strat w wariancie kalkulacyj-
nym, dane o kosztach wytworzenia produktów
na w∏asne potrzeby oraz o kosztach rodzajo-
wych:
a) amortyzacji,
b) zu˝ycia materia∏ów i energii,
c) us∏ug obcych,
d) podatków i op∏at,
e) wynagrodzeƒ,
f) ubezpieczeƒ i innych Êwiadczeƒ,

g) pozosta∏ych kosztów rodzajowych,

7)204) koszt wytworzenia Êrodków trwa∏ych w bu-
dowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane
ró˝nice kursowe od zobowiàzaƒ zaciàgni´tych
w celu ich sfinansowania,

8) poniesione w ostatnim roku i planowane na na-
st´pny rok nak∏ady na niefinansowe aktywa
trwa∏e; odr´bnie nale˝y wykazaç poniesione
i planowane nak∏ady na ochron´ Êrodowiska,

9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczaj-
nych, z podzia∏em na losowe i pozosta∏e,

10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach
nadzwyczajnych;

2a.205) Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków
i strat, wyra˝onych w walutach obcych — kursy
przyj´te do ich wyceny;

3. ObjaÊnienie struktury Êrodków pieni´˝nych przy-
j´tych do rachunku przep∏ywów pieni´˝nych,
a w przypadku gdy rachunek przep∏ywów pieni´˝-
nych sporzàdzony jest metodà bezpoÊrednià, do-
datkowo nale˝y przedstawiç uzgodnienie przep∏y-
wów pieni´˝nych netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej,
sporzàdzone metodà poÊrednià; w przypadku ró˝-
nic pomi´dzy zmianami stanu niektórych pozycji
w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wy-
kazanymi w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych,
nale˝y wyjaÊniç ich przyczyny;

4.206) Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych
przez jednostk´ umów nieuwzgl´dnionych
w bilansie w zakresie niezb´dnym do oceny ich
wp∏ywu na sytuacj´ majàtkowà, finansowà
i wynik finansowy jednostki,

2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) za-
wartych przez jednostk´ na innych warunkach
ni˝ rynkowe ze stronami powiàzanymi, przez
które rozumie si´ jednostki powiàzane oraz:

a) osob´, która jest cz∏onkiem organu zarzàdza-
jàcego, nadzorujàcego lub administrujàcego
jednostki lub jednostki z nià powiàzanej, lub

b) osob´, która jest ma∏˝onkiem lub osobà fak-
tycznie pozostajàcà we wspólnym po˝yciu,
krewnym lub powinowatym do drugiego
stopnia, przysposobionym lub przysposabia-
jàcym, osobà zwiàzanà z tytu∏u opieki
lub kurateli w stosunku do którejkolwiek
z osób b´dàcych cz∏onkami organu zarzà-
dzajàcego, nadzorujàcego lub administrujà-
cego jednostki lub jednostki z nià powiàza-
nej, lub

———————
203) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 101.

———————
204) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 101.
205) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 101.
206) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2, który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 2 maja 2008 r. i ma zastosowanie po raz pierw-
szy do sprawozdaƒ finansowych za rok obrotowy rozpo-
czynajàcy si´ w 2008 r.
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c) jednostk´ kontrolowanà, wspó∏kontrolowanà
lub innà jednostk´, na którà znaczàcy wp∏yw
wywiera lub posiada w niej znaczàcà iloÊç
g∏osów, bezpoÊrednio albo poÊrednio osoba,
o której mowa w lit. a i b, lub

d) jednostk´ realizujàcà program Êwiadczeƒ
pracowniczych po okresie zatrudnienia, skie-
rowany do pracowników jednostki lub innej
jednostki b´dàcej jednostkà powiàzanà
w stosunku do tej jednostki

— wraz z informacjami okreÊlajàcymi charakter
tych transakcji. Informacje dotyczàce poszczegól-
nych transakcji mogà byç zgrupowane wed∏ug ich
rodzaju, z wyjàtkiem przypadku, gdy informacje
na temat poszczególnych transakcji sà niezb´dne
dla zrozumienia ich wp∏ywu na sytuacj´ majàtko-
wà, finansowà i wynik finansowy jednostki,

3) przeci´tnym w roku obrotowym zatrudnieniu,
z podzia∏em na grupy zawodowe,

4) wynagrodzeniach, ∏àcznie z wynagrodzeniem
z zysku, wyp∏aconych lub nale˝nych osobom
wchodzàcym w sk∏ad organów zarzàdzajàcych,
nadzorujàcych albo administrujàcych spó∏ek
handlowych (dla ka˝dej grupy osobno) za rok
obrotowy,

5) po˝yczkach i Êwiadczeniach o podobnym cha-
rakterze udzielonych osobom wchodzàcym
w sk∏ad organów zarzàdzajàcych, nadzorujà-
cych albo administrujàcych spó∏ek handlo-
wych (dla ka˝dej grupy osobno), ze wskaza-
niem warunków oprocentowania i terminów
sp∏aty,

6)207) wynagrodzeniu bieg∏ego rewidenta lub pod-
miotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ
finansowych, wyp∏aconym lub nale˝nym za rok
obrotowy odr´bnie za:
a) obowiàzkowe badanie rocznego sprawo-

zdania finansowego,
b) inne us∏ugi poÊwiadczajàce,
c) us∏ugi doradztwa podatkowego,
d) pozosta∏e us∏ugi;

5.208)

1) informacje o znaczàcych zdarzeniach dotyczà-
cych lat ubieg∏ych uj´tych w sprawozdaniu 
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju
pope∏nionego b∏´du oraz kwocie korekty,

2) informacje o znaczàcych zdarzeniach, jakie na-
stàpi∏y po dniu bilansowym, a nieuwzgl´dnio-
nych w sprawozdaniu finansowym,

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym
zmian zasad (polityki) rachunkowoÊci, w tym
metod wyceny oraz zmian sposobu sporzàdza-
nia sprawozdania finansowego, je˝eli wywiera-
jà one istotny wp∏yw na sytuacj´ majàtkowà, 
finansowà i wynik finansowy jednostki, ich
przyczyny i spowodowanà zmianami kwot´ wy-
niku finansowego oraz zmian w kapitale (fundu-
szu) w∏asnym,

4) informacje liczbowe zapewniajàce porówny-
walnoÊç danych sprawozdania finansowego za
rok poprzedzajàcy ze sprawozdaniem za rok ob-
rotowy;

6.
1) informacje o wspólnych przedsi´wzi´ciach, któ-

re nie podlegajà konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie dzia∏alnoÊci wspólnego

przedsi´wzi´cia,
b) procentowym udziale,
c) cz´Êci wspólnie kontrolowanych rzeczowych

sk∏adników aktywów trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych,

d) zobowiàzaniach zaciàgni´tych na potrzeby
przedsi´wzi´cia lub zakupu u˝ywanych rze-
czowych sk∏adników aktywów trwa∏ych,

e) cz´Êci zobowiàzaƒ wspólnie zaciàgni´tych,
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego

przedsi´wzi´cia i kosztach z nimi zwiàzanych,
g) zobowiàzaniach warunkowych i inwestycyj-

nych dotyczàcych wspólnego przedsi´wzi´-
cia,

2) informacje o transakcjach z jednostkami powià-
zanymi,

3) wykaz spó∏ek (nazwa, siedziba), w których jed-
nostka posiada co najmniej 20 % udzia∏ów w ka-
pitale lub ogólnej liczbie g∏osów w organie sta-
nowiàcym spó∏ki; wykaz ten powinien zawieraç
tak˝e informacje o procencie udzia∏ów i stopniu
udzia∏u w zarzàdzaniu oraz o zysku lub stracie
netto tych spó∏ek za ostatni rok obrotowy,

4) je˝eli jednostka nie sporzàdza skonsolidowane-
go sprawozdania finansowego, korzystajàc ze
zwolnienia lub wy∏àczeƒ, informacje o:
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadnia-

jàcymi odstàpienie od konsolidacji,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporzàdzajàcej

skonsolidowane sprawozdanie finansowe na
wy˝szym szczeblu grupy kapita∏owej oraz
miejscu jego publikacji,

c) podstawowych wskaênikach ekonomiczno-
-finansowych, charakteryzujàcych dzia∏al-
noÊç jednostek powiàzanych w danym i ubie-
g∏ym roku obrotowym, takich jak:
— wartoÊç przychodów netto ze sprzeda˝y

produktów, towarów i materia∏ów oraz
przychodów finansowych,

— wynik finansowy netto oraz wartoÊç kapi-
ta∏u w∏asnego, z podzia∏em na grupy,

— wartoÊç aktywów trwa∏ych,
— przeci´tne roczne zatrudnienie,

5)209) informacje o:
a) nazwie i siedzibie jednostki sporzàdzajàcej

skonsolidowane sprawozdanie finansowe na
najwy˝szym szczeblu grupy kapita∏owej,
w której sk∏ad wchodzi spó∏ka jako jednostka
zale˝na,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporzàdzajàcej
skonsolidowane sprawozdanie finansowe na
najni˝szym szczeblu grupy kapita∏owej,

———————
207) W brzmieniu ustalonym przez art. 105 pkt 4 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 146.
208) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
209) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 101.
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w sk∏ad której wchodzi spó∏ka jako jednostka
zale˝na, nale˝àcej jednoczeÊnie do grupy ka-
pita∏owej, o której mowa w lit. a;

7. W przypadku sprawozdania finansowego sporzà-
dzonego za okres, w ciàgu którego nastàpi∏o po∏à-
czenie:

1) je˝eli po∏àczenie zosta∏o rozliczone metodà na-
bycia:
a) nazw´ (firm´) i opis przedmiotu dzia∏alnoÊci

spó∏ki przej´tej,
b) liczb´, wartoÊç nominalnà i rodzaj udzia∏ów

(akcji) wyemitowanych w celu po∏àczenia,
c) cen´ przej´cia, wartoÊç aktywów netto we-

d∏ug wartoÊci godziwej spó∏ki przej´tej na
dzieƒ po∏àczenia, wartoÊç firmy lub ujemnej
wartoÊci firmy i opis zasad jej amortyzacji,

2) je˝eli po∏àczenie zosta∏o rozliczone metodà ∏à-
czenia udzia∏ów:

a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu dzia∏alnoÊci
spó∏ek, które w wyniku po∏àczenia zosta∏y
wykreÊlone z rejestru,

b) liczb´, wartoÊç nominalnà i rodzaj udzia∏ów
(akcji) wyemitowanych w celu po∏àczenia,

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany
w kapita∏ach w∏asnych po∏àczonych spó∏ek za
okres od poczàtku roku obrotowego, w ciàgu
którego nastàpi∏o po∏àczenie, do dnia po∏à-
czenia;

8. W przypadku wyst´powania niepewnoÊci co do
mo˝liwoÊci kontynuowania dzia∏alnoÊci, opis tych
niepewnoÊci oraz stwierdzenie, ˝e taka niepewnoÊç
wyst´puje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finan-
sowe zawiera korekty z tym zwiàzane; informacja
powinna zawieraç równie˝ opis podejmowanych
bàdê planowanych przez jednostk´ dzia∏aƒ majà-
cych na celu eliminacj´ niepewnoÊci;

9. W przypadku gdy inne informacje ni˝ wymienione
powy˝ej mog∏yby w istotny sposób wp∏ynàç na
ocen´ sytuacji majàtkowej, finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, nale˝y ujawniç te informacje.

Za∏àcznik nr 2

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, 
O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW

Wprowadzenie do sprawozdania f inansowego

obejmuje zakres informacji okreÊlony w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy

Bilans

Aktywa

I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

1. W rachunku bie˝àcym

2. Rezerwa obowiàzkowa

3. Inne Êrodki

II. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe uprawnione do redy-
skontowania w Banku Centralnym

III. Nale˝noÊci od sektora finansowego

1. W rachunku bie˝àcym

2. Terminowe

IV. Nale˝noÊci od sektora niefinansowego

1. W rachunku bie˝àcym

2. Terminowe

V. Nale˝noÊci od sektora bud˝etowego

1. W rachunku bie˝àcym

2. Terminowe

VI. Nale˝noÊci z tytu∏u zakupionych papierów warto-
Êciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

VII. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe

1. Banków

2. Bud˝etu Paƒstwa i bud˝etów terenowych

3. Pozosta∏e

VIII. Udzia∏y lub akcje w jednostkach zale˝nych

1. W instytucjach finansowych

2. W pozosta∏ych jednostkach

IX. Udzia∏y lub akcje w jednostkach wspó∏zale˝nych

1. W instytucjach finansowych

2. W pozosta∏ych jednostkach

X. Udzia∏y lub akcje w jednostkach stowarzyszonych

1. W instytucjach finansowych

2. W pozosta∏ych jednostkach

XI. Udzia∏y lub akcje w innych jednostkach

1. W instytucjach finansowych

2. W pozosta∏ych jednostkach

XII. Pozosta∏e papiery wartoÊciowe i inne aktywa 
finansowe

XIII. WartoÊci niematerialne i prawne, w tym:

— wartoÊç firmy

XIV. Rzeczowe aktywa trwa∏e

XV. Inne aktywa

1. Przej´te aktywa — do zbycia

2. Pozosta∏e
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XVI. Rozliczenia mi´dzyokresowe

1. Aktywa z tytu∏u odroczonego podatku dochodo-
wego

2. Pozosta∏e rozliczenia mi´dzyokresowe

Aktywa razem

Pasywa

I. Zobowiàzania wobec Banku Centralnego

II. Zobowiàzania wobec sektora finansowego

1. W rachunku bie˝àcym

2. Terminowe

III. Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego

1. Rachunki oszcz´dnoÊciowe, w tym:

a) bie˝àce

b) terminowe

2. Pozosta∏e, w tym:

a) bie˝àce 

b) terminowe

IV. Zobowiàzania wobec sektora bud˝etowego

1. Bie˝àce

2. Terminowe

V. Zobowiàzania z tytu∏u sprzedanych papierów war-
toÊciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

VI. Zobowiàzania z tytu∏u emisji d∏u˝nych papierów
wartoÊciowych

VII. Inne zobowiàzania z tytu∏u instrumentów finanso-
wych

VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiàzania

IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz za-
strze˝one

1. Rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów

2. Ujemna wartoÊç firmy

3. Pozosta∏e przychody przysz∏ych okresów oraz za-
strze˝one

X. Rezerwy

1. Rezerwa z tytu∏u odroczonego podatku dochodo-
wego

2. Pozosta∏e rezerwy

XI. Zobowiàzania podporzàdkowane

XII. Kapita∏ (fundusz) podstawowy

XIII. Nale˝ne wp∏aty na kapita∏ podstawowy (wielkoÊç
ujemna)

XIV. Akcje w∏asne (wielkoÊç ujemna)

XV. Kapita∏ (fundusz) zapasowy

XVI. Kapita∏ (fundusz) z aktualizacji wyceny

XVII. Pozosta∏e kapita∏y (fundusze) rezerwowe

1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego

2. Pozosta∏e

XVIII. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych

XIX. Zysk (strata) netto

Pasywa razem

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci

Pozycje pozabilansowe

I. Zobowiàzania warunkowe udzielone i otrzymane

1. Zobowiàzania udzielone:
a) finansowe
b) gwarancyjne

2. Zobowiàzania otrzymane:
a) finansowe
b) gwarancyjne

II. Zobowiàzania zwiàzane z realizacjà operacji kup-
na/sprzeda˝y

III. Pozosta∏e

Rachunek zysków i strat

I. Przychody z tytu∏u odsetek

1. Od sektora finansowego

2. Od sektora niefinansowego

3. Od sektora bud˝etowego

4. Z papierów wartoÊciowych o sta∏ej kwocie docho-
du

II. Koszty odsetek

1. Od sektora finansowego

2. Od sektora niefinansowego

3. Od sektora bud˝etowego

III. Wynik z tytu∏u odsetek (I–II)

IV. Przychody z tytu∏u prowizji

V. Koszty prowizji

VI. Wynik z tytu∏u prowizji (IV–V)
VII. Przychody z udzia∏ów lub akcji, pozosta∏ych pa-

pierów wartoÊciowych i innych instrumentów 
finansowych, o zmiennej kwocie dochodu

1. Od jednostek zale˝nych

2. Od jednostek wspó∏zale˝nych

3. Od jednostek stowarzyszonych

4. Od pozosta∏ych jednostek

VIII. Wynik operacji finansowych

1. Papierami wartoÊciowymi i innymi instrumentami
finansowymi

2. Pozosta∏ych

IX. Wynik z pozycji wymiany

X. Wynik dzia∏alnoÊci bankowej

XI. Pozosta∏e przychody operacyjne

XII. Pozosta∏e koszty operacyjne

XIII. Koszty dzia∏ania banku

1. Wynagrodzenia

2. Ubezpieczenia i inne Êwiadczenia

3. Inne
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XIV. Amortyzacja Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci nie-
materialnych i prawnych

XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoÊci

1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko ban-
kowe

2. Aktualizacja wartoÊci aktywów finansowych

XVI. Rozwiàzanie rezerw i aktualizacja wartoÊci

1. Rozwiàzanie rezerw celowych i rezerw na ogólne
ryzyko bankowe

2. Aktualizacja wartoÊci aktywów finansowych

XVII. Ró˝nica wartoÊci rezerw i aktualizacji (XV–XVI)

XVIII. Wynik dzia∏alnoÊci operacyjnej

XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych

1. Zyski nadzwyczajne

2. Straty nadzwyczajne

XX. Zysk (strata) brutto

XXI. Podatek dochodowy

XXII. Pozosta∏e obowiàzkowe zmniejszenie zysku
(zwi´kszenie straty)

XXIII. Zysk (strata) netto

Zestawienie zmian w kapitale w∏asnym

I .  Kapita∏  w∏asny na poczàtek okresu (BO)
— korekty b∏´dów podstawowych

I.a.  Kapita∏  w∏asny na poczàtek okresu
(BO), po korektach

1. Kapita∏ (fundusz) podstawowy na poczàtek
okresu
1.1. Zmiany kapita∏u (funduszu) podstawowe-

go
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

— emisji akcji
...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)
— umorzenia akcji

...
1.2. Kapita∏ (fundusz) podstawowy na koniec

okresu

2. Nale˝ne wp∏aty na poczet kapita∏u podstawo-
wego na poczàtek okresu
2.1. Zmiana nale˝nych wp∏at na poczet kapita-

∏u podstawowego
a) zwi´kszenie (z tytu∏u)

...
b) zmniejszenie (z tytu∏u)

...
2.2. Nale˝ne wp∏aty na poczet kapita∏u podsta-

wowego na koniec okresu

3. Akcje w∏asne na poczàtek okresu
a) zwi´kszenie
b) zmniejszenie

3.1. Akcje w∏asne na koniec okresu

4. Kapita∏ (fundusz) zapasowy na poczàtek okre-
su

4.1. Zmiany kapita∏u (funduszu) zapasowego
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

— emisji akcji powy˝ej wartoÊci nomi-
nalnej

— podzia∏u zysku (ustawowo)
— podzia∏u zysku (ponad wymaganà

ustawowo minimalnà wartoÊç)
...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)
— pokrycia straty

...

4.2. Kapita∏ (fundusz) zapasowy na koniec
okresu

5. Kapita∏ (fundusz) z aktualizacji wyceny na po-
czàtek okresu

5.1. Zmiany kapita∏u (funduszu) z aktualizacji
wyceny
a) zwi´kszenie (z tytu∏u)

...
b) zmniejszenie (z tytu∏u)

— zbycia lub likwidacji Êrodków trwa-
∏ych
...

5.2. Kapita∏ (fundusz) z aktualizacji wyceny na
koniec okresu

6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na po-
czàtek okresu

6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka banko-
wego

a) zwi´kszenie (z tytu∏u)

...

b) zmniejszenie (z tytu∏u)

...

6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na
koniec okresu

7. Pozosta∏e kapita∏y (fundusze) rezerwowe na
poczàtek okresu

7.1. Zmiany pozosta∏ych kapita∏ów (funduszy)
rezerwowych

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...

7.2. Pozosta∏e kapita∏y (fundusze) rezerwowe
na koniec okresu

8. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na poczàtek okre-
su

8.1. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu

— korekty b∏´dów podstawowych

8.2. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu,
po korektach

8.3. Zmiana zysku z lat ubieg∏ych
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a) zwi´kszenie (z tytu∏u)

— podzia∏u zysku z lat ubieg∏ych

...

b) zmniejszenie (z tytu∏u)

...

8.4. Zysk z lat ubieg∏ych na koniec okresu

8.5. Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu

— korekty b∏´dów podstawowych

8.6. Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu,
po korektach

8.7. Zmiana straty z lat ubieg∏ych

a) zwi´kszenie (z tytu∏u)

— przeniesienia straty z lat ubieg∏ych
do pokrycia
...

b) zmniejszenie (z tytu∏u)
...

8.8. Strata z lat ubieg∏ych na koniec okresu
8.9. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na koniec

okresu
9. Wynik netto

a) zysk netto
b) strata netto

I I .  Kapita∏  w∏asny na koniec okresu (BZ)
I I I .  Kapita∏  w∏asny po uwzgl´dnieniu propo-

nowanego podzia∏u zysku (pokrycia stra-
ty)

Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych (metoda bezpoÊrednia)

A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏al-
noÊci operacyjnej

I. Wp∏ywy
1. Odsetki
2. Prowizje
3. Inne wp∏ywy operacyjne

II. Wydatki
1. Odsetki
2. Prowizje
3. Wynagrodzenia
4. Ubezpieczenia i inne Êwiadczenia
5. Inne koszty dzia∏ania banku
6. Podatki i op∏aty o charakterze publicznoprawnym
7. Inne wydatki operacyjne

III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyj-
nej (I–II)

B.  Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏al-
noÊci inwestycyjnej

I. Wp∏ywy

1. Zbycie udzia∏ów lub akcji w jednostkach zale˝nych

2. Zbycie udzia∏ów lub akcji w jednostkach wspó∏za-
le˝nych

3. Zbycie udzia∏ów lub akcji w jednostkach stowarzy-
szonych

4. Zbycie udzia∏ów lub akcji w innych jednostkach,
pozosta∏ych papierów wartoÊciowych (w tym rów-
nie˝ handlowych) i innych aktywów finansowych

5. Zbycie wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwa∏ych

6. Inne wp∏ywy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie udzia∏ów lub akcji w jednostkach zale˝-
nych

2. Nabycie udzia∏ów lub akcji w jednostkach wspó∏-
zale˝nych

3. Nabycie udzia∏ów lub akcji w jednostkach stowa-
rzyszonych

4. Nabycie udzia∏ów lub akcji w innych jednostkach,
pozosta∏ych papierów wartoÊciowych i innych ak-
tywów finansowych (lokacyjnych)

5. Nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwa∏ych

6. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci inwesty-
cyjnej (I–II)

C.  Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏al-
noÊci f inansowej

I. Wp∏ywy

1. Zaciàgni´cie d∏ugoterminowych kredytów od in-
nych banków

2. Zaciàgni´cie d∏ugoterminowych po˝yczek od in-
nych ni˝ banki instytucji finansowych

3. Emisja d∏u˝nych papierów wartoÊciowych dla in-
nych instytucji finansowych

4. Zwi´kszenie stanu zobowiàzaƒ podporzàdkowa-
nych

5. Wp∏ywy netto z emisji akcji i dop∏at do kapita∏u

6. Inne wp∏ywy finansowe

II. Wydatki

1. Sp∏aty d∏ugoterminowych kredytów na rzecz in-
nych banków

2. Sp∏aty d∏ugoterminowych po˝yczek na rzecz in-
nych ni˝ banki instytucji finansowych

3. Wykup d∏u˝nych papierów wartoÊciowych od in-
nych instytucji finansowych

4. Z tytu∏u innych zobowiàzaƒ finansowych

5. P∏atnoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u umów leasingu
finansowego

6. Zmniejszenie stanu zobowiàzaƒ podporzàdkowa-
nych

7. Dywidendy i inne wyp∏aty na rzecz w∏aÊcicieli

8. Inne, ni˝ wyp∏aty na rzecz w∏aÊcicieli, wydatki z ty-
tu∏u podzia∏u zysku

9. Nabycie akcji w∏asnych

10. Inne wydatki finansowe
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III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finanso-
wej (I–II)

D. Przep∏ywy pieni´˝ne netto, razem
(A.I I I±B.I I I±C.I I I )

E.  Bi lansowa zmiana stanu Êrodków pieni´˝-
nych, w tym

— zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych z tytu∏u ró˝-
nic kursowych

F. Ârodki pieni´˝ne na poczàtek okresu

G. Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu (F±D),
w tym

— o ograniczonej mo˝liwoÊci dysponowania

(metoda poÊrednia)

A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏al-
noÊci operacyjnej

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem:
1. Amortyzacja 
2. Zyski (straty) z tytu∏u ró˝nic kursowych
3. Odsetki i udzia∏y w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
7. Zmiana stanu nale˝noÊci od sektora finansowe-

go
8. Zmiana stanu nale˝noÊci od sektora niefinanso-

wego i sektora bud˝etowego
9. Zmiana stanu nale˝noÊci z tytu∏u zakupionych

papierów wartoÊciowych z otrzymanym przyrze-
czeniem odkupu

10. Zmiana stanu udzia∏ów lub akcji, pozosta∏ych pa-
pierów wartoÊciowych i innych aktywów finan-
sowych (handlowych)

11. Zmiana stanu zobowiàzaƒ wobec sektora finan-
sowego

12. Zmiana stanu zobowiàzaƒ wobec sektora niefi-
nansowego i sektora bud˝etowego

13. Zmiana stanu zobowiàzaƒ z tytu∏u sprzedanych
papierów wartoÊciowych z udzielonym przyrze-
czeniem odkupu

14. Zmiana stanu zobowiàzaƒ z tytu∏u papierów war-
toÊciowych

15. Zmiana stanu innych zobowiàzaƒ
16. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych
17. Zmiana stanu przychodów przysz∏ych okresów

i zastrze˝onych
18. Inne korekty

III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyj-
nej (I±II)

B.  Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏al-
noÊci inwestycyjnej

I. Wp∏ywy
1. Zbycie udzia∏ów lub akcji w jednostkach zale˝nych
2. Zbycie udzia∏ów lub akcji w jednostkach wspó∏za-

le˝nych
3. Zbycie udzia∏ów lub akcji w jednostkach stowarzy-

szonych
4. Zbycie udzia∏ów lub akcji w innych jednostkach,

pozosta∏ych papierów wartoÊciowych i innych ak-
tywów finansowych (lokacyjnych)

5. Zbycie wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwa∏ych

6. Inne wp∏ywy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie udzia∏ów lub akcji w jednostkach zale˝-
nych

2. Nabycie udzia∏ów lub akcji w jednostkach wspó∏-
zale˝nych

3. Nabycie udzia∏ów lub akcji w jednostkach stowa-
rzyszonych

4. Nabycie udzia∏ów lub akcji w innych jednostkach,
pozosta∏ych papierów wartoÊciowych i innych ak-
tywów finansowych (lokacyjnych)

5. Nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwa∏ych

6. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci inwesty-
cyjnej (I–II)

C.  Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏al-
noÊci f inansowej

I. Wp∏ywy

1. Zaciàgni´cie d∏ugoterminowych kredytów od in-
nych banków

2. Zaciàgni´cie d∏ugoterminowych po˝yczek od in-
nych ni˝ banki instytucji finansowych

3. Emisja d∏u˝nych papierów wartoÊciowych dla in-
nych instytucji finansowych

4. Zwi´kszenie stanu zobowiàzaƒ podporzàdkowa-
nych

5. Wp∏ywy netto z emisji akcji i dop∏at do kapita∏u

6. Inne wp∏ywy finansowe

II. Wydatki
1. Sp∏aty d∏ugoterminowych kredytów na rzecz in-

nych banków
2. Sp∏aty d∏ugoterminowych po˝yczek na rzecz in-

nych ni˝ banki instytucji finansowych
3. Wykup d∏u˝nych papierów wartoÊciowych od in-

nych instytucji finansowych
4. Z tytu∏u innych zobowiàzaƒ finansowych
5. P∏atnoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u umów leasingu

finansowego
6. Zmniejszenie stanu zobowiàzaƒ podporzàdkowa-

nych

7. Dywidendy i inne wyp∏aty na rzecz w∏aÊcicieli
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8. Inne, ni˝ wyp∏aty na rzecz w∏aÊcicieli, wydatki
z tytu∏u podzia∏u zysku

9. Nabycie akcji w∏asnych

10. Inne wydatki finansowe

III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finanso-
wej (I–II)

D. Przep∏ywy pieni´˝ne netto, razem
(A.I I I±B.I I I±C.I I I )

E.  Bi lansowa zmiana stanu Êrodków pieni´˝-
nych, w tym

— zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych z tytu∏u ró˝-
nic kursowych

F. Ârodki pieni´˝ne na poczàtek okresu

G. Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu (F±D),
w tym

— o ograniczonej mo˝liwoÊci dysponowania

Dodatkowe informacje i objaÊnienia

obejmujà zakres informacji okreÊlony w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy.

Za∏àcznik nr 3

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA 
W ART. 45 USTAWY, DLA ZAK¸ADÓW UBEZPIECZE¡ I ZAK¸ADÓW REASEKURACJI210)

Wst´p

obejmuje zakres informacji okreÊlony w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bilans

Aktywa

A. WartoÊci niematerialne i prawne

1. WartoÊç firmy

2. Inne wartoÊci niematerialne i prawne i zaliczki
na poczet wartoÊci niematerialnych i prawnych

B. Lokaty

I. NieruchomoÊci

1. Grunty w∏asne oraz prawo wieczystego u˝ytko-
wania gruntu

2. Budynki, budowle oraz spó∏dzielcze w∏asnoÊcio-
we prawo do lokalu

3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych in-
westycji 

II.211) Lokaty w jednostkach podporzàdkowanych

1. Udzia∏y lub akcje w jednostkach podporzàdkowa-
nych

2. Po˝yczki udzielone jednostkom podporzàdkowa-
nym oraz d∏u˝ne papiery wartoÊciowe emitowa-
ne przez te jednostki

3. Pozosta∏e lokaty

III. Inne lokaty finansowe

1. Udzia∏y, akcje oraz inne papiery wartoÊciowe
o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki
uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w fundu-
szach inwestycyjnych

2. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe i inne papiery war-
toÊciowe o sta∏ej kwocie dochodu

3. Udzia∏y we wspólnych przedsi´wzi´ciach loka-
cyjnych

4. Po˝yczki zabezpieczone hipotecznie
5. Pozosta∏e po˝yczki
6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych
7. Pozosta∏e lokaty
IV.212) Nale˝noÊci depozytowe od cedentów

C.213) Aktywa netto ubezpieczeƒ na ˝ycie,  gdy
ryzyko lokaty ( inwestycyjne) ponosi ubez-
pieczajàcy

D.214) Nale˝noÊci

I. Nale˝noÊci z tytu∏u ubezpieczeƒ bezpoÊrednich
1. Nale˝noÊci od ubezpieczajàcych, w tym:

1.1. Od jednostek podporzàdkowanych
1.2. Od pozosta∏ych jednostek

2. Nale˝noÊci od poÊredników ubezpieczeniowych,
w tym:
2.1. Od jednostek podporzàdkowanych
2.2. Od pozosta∏ych jednostek

3. Inne nale˝noÊci

3.1. Od jednostek podporzàdkowanych

3.2. Od pozosta∏ych jednostek

II. Nale˝noÊci z tytu∏u reasekuracji, w tym:
1. Od jednostek podporzàdkowanych
2. Od pozosta∏ych jednostek

———————
210) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 22 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
211) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

———————
212) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
213) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a tiret trze-

cie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
214) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a tiret

czwarte ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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III. Inne nale˝noÊci

1. Nale˝noÊci od bud˝etu

2. Pozosta∏e nale˝noÊci, w tym:

2.1. Od jednostek podporzàdkowanych

2.2. Od pozosta∏ych jednostek

E. Inne sk∏adniki  aktywów

I. Rzeczowe sk∏adniki aktywów

II. Ârodki pieni´˝ne

III. Pozosta∏e sk∏adniki aktywów

F. Rozliczenia mi´dzyokresowe

I. Aktywa z tytu∏u odroczonego podatku dochodowe-
go

II. Aktywowane koszty akwizycji

III. Zarachowane odsetki i czynsze

IV. Inne rozliczenia mi´dzyokresowe

Aktywa razem

Pasywa

A. Kapita∏  w∏asny

I. Kapita∏ podstawowy

II. Nale˝ne wp∏aty na kapita∏ podstawowy (wielkoÊç
ujemna)

III. Akcje w∏asne (wielkoÊç ujemna)

IV. Kapita∏ (fundusz) zapasowy

V. Kapita∏ (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI. Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe

VII. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych

VIII. Zysk (strata) netto

B. Zobowiàzania podporzàdkowane

C. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

I. Rezerwa sk∏adek i rezerwa na pokrycie ryzyka nie-
wygas∏ego

II. Rezerwa ubezpieczeƒ na ˝ycie

III. Rezerwy na niewyp∏acone odszkodowania i Êwiad-
czenia

IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych

V. Rezerwy na wyrównanie szkodowoÊci (ryzyka)

VI.215) Rezerwy na zwrot sk∏adek dla cz∏onków

VII.215) Pozosta∏e rezerwy techniczno-ubezpieczenio-
we okreÊlone w statucie

VIII.216) Rezerwa ubezpieczeƒ na ˝ycie, gdy ryzyko lo-
katy (inwestycyjne) ponosi ubezpieczajàcy

D. Udzia∏  reasekuratorów w rezerwach tech-
niczno-ubezpieczeniowych (wartoÊç ujem-
na)

I. Udzia∏ reasekuratorów w rezerwie sk∏adek i w rezer-
wie na pokrycie ryzyka niewygas∏ego

II. Udzia∏ reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeƒ na
˝ycie

III. Udzia∏ reasekuratorów w rezerwie na niewyp∏aco-
ne odszkodowania i Êwiadczenia

IV. Udzia∏ reasekuratorów w rezerwie na premie i ra-
baty dla ubezpieczonych

V.217) Udzia∏ reasekuratorów w pozosta∏ych rezer-
wach techniczno-ubezpieczeniowych okreÊlonych
w statucie

VI.217) Udzia∏ reasekuratorów w rezerwie ubezpie-
czeƒ na ˝ycie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) po-
nosi ubezpieczajàcy

E.218) Oszacowane regresy i odzyski (wielkoÊç
ujemna)

1. Oszacowane regresy i odzyski brutto

2. Udzia∏ reasekuratorów w oszacowanych regre-
sach i odzyskach

F. Pozosta∏e rezerwy

I. Rezerwy na Êwiadczenia emerytalne oraz inne obo-
wiàzkowe Êwiadczenia pracowników

II. Rezerwa z tytu∏u odroczonego podatku dochodo-
wego

III. Inne rezerwy

G. Zobowiàzania z tytu∏u depozytów rease-
kuratorów

H.219) Pozosta∏e zobowiàzania i fundusze spe-
cjalne

I. Zobowiàzania z tytu∏u ubezpieczeƒ bezpoÊrednich
1. Zobowiàzania wobec ubezpieczajàcych, w tym:

1.1. Wobec jednostek podporzàdkowanych
1.2. Wobec pozosta∏ych jednostek

2. Zobowiàzania wobec poÊredników ubezpiecze-
niowych, w tym:

2.1. Wobec jednostek podporzàdkowanych

2.2. Wobec pozosta∏ych jednostek

3. Inne zobowiàzania z tytu∏u ubezpieczeƒ, w tym:

3.1. Wobec jednostek podporzàdkowanych

3.2. Wobec pozosta∏ych jednostek

II. Zobowiàzania z tytu∏u reasekuracji, w tym:

1. Wobec jednostek podporzàdkowanych

2. Wobec pozosta∏ych jednostek

III. Zobowiàzania z tytu∏u emisji w∏asnych d∏u˝nych
papierów wartoÊciowych oraz pobranych po˝y-
czek, w tym:

1. Zobowiàzania zamienne na akcje zak∏adu ubez-
pieczeƒ

2. Pozosta∏e

———————
215) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a tiret pià-

te ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
216) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. a tiret szóste ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.

———————
217) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a tiret

siódme ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
218) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. a tiret ósme ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
219) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a tiret dzie-

wiàte ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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IV. Zobowiàzania wobec instytucji kredytowych

V. Inne zobowiàzania

1. Zobowiàzania wobec bud˝etu

2. Pozosta∏e zobowiàzania

2.1. Wobec jednostek podporzàdkowanych

2.2. Wobec pozosta∏ych jednostek

VI. Fundusze specjalne

I.  Rozl iczenia mi´dzyokresowe

1. Rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów

2. Ujemna wartoÊç firmy

3. Przychody przysz∏ych okresów

Pasywa razem

Pozycje pozabilansowe

1. Nale˝noÊci warunkowe, w tym:

1.1. otrzymane gwarancje i por´czenia

1.2. pozosta∏e

2. Zobowiàzania warunkowe, w tym:

2.1. udzielone por´czenia i gwarancje

2.2. weksle akceptowane i indosowane

2.3. aktywa z zobowiàzaniem odsprzeda˝y

2.4. inne zobowiàzania zabezpieczone na aktywach
lub na przychodach

3. Zabezpieczenia z tytu∏u reasekuracji ustanowione
na rzecz zak∏adu ubezpieczeƒ

4. Zabezpieczenia z tytu∏u reasekuracji ustanowione
przez zak∏ad ubezpieczeƒ na rzecz cedentów

5. Obce sk∏adniki aktywów nieuj´te w aktywach

WysokoÊç Êrodków w∏asnych

WysokoÊç marginesu wyp∏acalnoÊci

Nadwy˝ka (niedobór) Êrodków w∏asnych na
pokrycie marginesu wyp∏acalnoÊci

WysokoÊç rezerw techniczno-ubezpieczenio-
wych

WysokoÊç aktywów stanowiàcych pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Nadwy˝ka (niedobór) aktywów na pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Techniczny rachunek ubezpieczeƒ majàtkowych i osobowych

I. Sk∏adki (1–2–3+4)

1. Sk∏adki przypisane brutto

2. Udzia∏ reasekuratorów w sk∏adce przypisanej

3. Zmiana stanu rezerw sk∏adek i rezerwy na ryzyko
niewygas∏e brutto

4. Udzia∏ reasekuratorów w zmianie stanu rezerw
sk∏adek

II. Przychody z lokat netto po uwzgl´dnieniu kosztów,
przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat

III. Pozosta∏e przychody techniczne na udziale w∏as-
nym

IV. Odszkodowania i Êwiadczenia (1+2)

1. Odszkodowania i Êwiadczenia wyp∏acone na
udziale w∏asnym
1.1. Odszkodowania i Êwiadczenia wyp∏acone

brutto
1.2. Udzia∏ reasekuratorów w odszkodowaniach

i Êwiadczeniach wyp∏aconych

2. Zmiana stanu rezerwy na niewyp∏acone odszko-
dowania i Êwiadczenia na udziale w∏asnym
2.1. Zmiana stanu rezerw na niewyp∏acone od-

szkodowania i Êwiadczenia brutto

2.2. Udzia∏ reasekuratorów w zmianie stanu re-
zerw na niewyp∏acone odszkodowania
i Êwiadczenia

V. Zmiany stanu pozosta∏ych rezerw techniczno-ubez-
pieczeniowych na udziale w∏asnym

1. Zmiany stanu pozosta∏ych rezerw techniczno-
-ubezpieczeniowych brutto

2. Udzia∏ reasekuratorów w zmianie stanu pozosta-
∏ych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

VI. Premie i rabaty na udziale w∏asnym ∏àcznie ze
zmianà stanu rezerw

VII. Koszty dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej

1. Koszty akwizycji
1.1. W tym zmiana stanu aktywowanych kosz-

tów akwizycji

2. Koszty administracyjne

3. Prowizje reasekuracyjne i udzia∏ w zyskach re-
asekuratorów

VIII. Pozosta∏e koszty techniczne na udziale w∏asnym
IX. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowo-

Êci (ryzyka)
X. Wynik techniczny ubezpieczeƒ majàtkowych i oso-

bowych

Techniczny rachunek ubezpieczeƒ na ˝ycie

I. Sk∏adki

1. Sk∏adki przypisane brutto

2. Udzia∏ reasekuratorów w sk∏adce przypisanej
brutto

3. Zmiana stanu rezerw sk∏adek i na ryzyko niewy-
gas∏e brutto

4. Udzia∏ reasekuratorów w zmianie stanu rezerw
sk∏adek

II. Przychody z lokat

1. Przychody z lokat w nieruchomoÊci

2.220) Przychody z lokat w jednostkach podporzàd-
kowanych
2.1. z udzia∏ów lub akcji

———————
220) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
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2.2. z po˝yczek i d∏u˝nych papierów wartoÊcio-
wych

2.3. z pozosta∏ych lokat

3. Przychody z innych lokat finansowych
3.1. z udzia∏ów, akcji, innych papierów warto-

Êciowych o zmiennej kwocie dochodu oraz
jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwe-
stycyjnych w funduszach inwestycyjnych

3.2. z d∏u˝nych papierów wartoÊciowych oraz in-
nych papierów wartoÊciowych o sta∏ej kwo-
cie dochodu

3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredyto-
wych

3.4. z pozosta∏ych lokat

4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat

5. Wynik dodatni z realizacji lokat

III. Niezrealizowane zyski z lokat

IV. Pozosta∏e przychody techniczne na udziale w∏a-
snym

V. Odszkodowania i Êwiadczenia

1. Odszkodowania i Êwiadczenia wyp∏acone na
udziale w∏asnym
1.1. Odszkodowania i Êwiadczenia wyp∏acone

brutto
1.2. Udzia∏ reasekuratorów w odszkodowaniach

i Êwiadczeniach wyp∏aconych

2. Zmiana stanu rezerw na niewyp∏acone odszko-
dowania i Êwiadczenia na udziale w∏asnym
2.1. Rezerwy brutto
2.2. Udzia∏ reasekuratorów

VI. Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpie-
czeniowych na udziale w∏asnym

1. Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na ˝y-
cie na udziale w∏asnym

1.1. rezerw brutto
1.2. na udziale reasekuratorów

2. Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpiecze-
niowych na udziale w∏asnym dla ubezpieczeƒ
na ˝ycie, je˝eli ryzyko lokaty ponosi ubezpiecza-
jàcy
2.1. rezerw brutto
2.2. na udziale reasekuratorów

3. Zmiana stanu pozosta∏ych rezerw techniczno-
-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie
na udziale w∏asnym
3.1. rezerw brutto
3.2. na udziale reasekuratorów

VII. Premie i rabaty ∏àcznie ze zmianà stanu rezerw na
udziale w∏asnym

VIII. Koszty dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej

1. Koszty akwizycji
1.1. W tym zmiana stanu aktywowanych kosz-

tów akwizycji

2. Koszty administracyjne

3. Prowizje reasekuracyjne i udzia∏y w zyskach

IX. Koszty dzia∏alnoÊci lokacyjnej

1. Koszty utrzymania nieruchomoÊci

2. Pozosta∏e koszty dzia∏alnoÊci lokacyjnej

3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat

4. Wynik ujemny z realizacji lokat

X. Niezrealizowane straty na lokatach

XI. Pozosta∏e koszty techniczne na udziale w∏asnym

XII. Przychody z lokat netto po uwzgl´dnieniu kosz-
tów, przeniesione do ogólnego rachunku zysków
i strat

XIII. Wynik techniczny ubezpieczeƒ na ˝ycie

Ogólny rachunek zysków i strat

I. Wynik techniczny ubezpieczeƒ majàtkowych i oso-
bowych lub ubezpieczeƒ na ˝ycie

II. Przychody z lokat

1. Przychody z lokat w nieruchomoÊci

2.221) Przychody z lokat w jednostkach podporzàd-
kowanych
2.1. z udzia∏ów i akcji
2.2. z po˝yczek i d∏u˝nych papierów wartoÊcio-

wych
2.3. z pozosta∏ych lokat

3. Przychody z innych lokat finansowych

3.1. z udzia∏ów, akcji, innych papierów warto-
Êciowych o zmiennej kwocie dochodu oraz
jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwe-
stycyjnych w funduszach inwestycyjnych,

3.2. z d∏u˝nych papierów wartoÊciowych oraz in-
nych papierów wartoÊciowych o sta∏ej kwo-
cie dochodu

3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredyto-
wych

3.4. z pozosta∏ych lokat

4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat

5. Wynik dodatni z realizacji lokat

III. Niezrealizowane zyski z lokat

IV. Przychody z lokat netto po uwzgl´dnieniu kosztów,
przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeƒ
na ˝ycie

V. Koszty dzia∏alnoÊci lokacyjnej

1. Koszty utrzymania nieruchomoÊci

2. Pozosta∏e koszty dzia∏alnoÊci lokacyjnej

3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat

4. Wynik ujemny z realizacji lokat

VI. Niezrealizowane straty na lokatach

VII. Przychody z lokat netto po uwzgl´dnieniu kosz-
tów, przeniesione do technicznego rachunku
ubezpieczeƒ majàtkowych i osobowych

———————
221) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.



I .  Kapita∏  w∏asny na poczàtek okresu (BO)

— Korekty b∏´dów podstawowych

I.a.  Kapita∏  w∏asny na poczàtek okresu (BO),
po korektach

1. Kapita∏ podstawowy na poczàtek okresu

1.1. Zmiany kapita∏u podstawowego
a) zwi´kszenie (z tytu∏u)

— emisji akcji
— ...

b) zmniejszenie (z tytu∏u)
— umorzenia akcji
— ...

1.2. Kapita∏ podstawowy na koniec okresu

2. Nale˝ne wp∏aty na kapita∏ podstawowy na poczà-
tek okresu
2.1. Zmiany nale˝nych wp∏at na kapita∏ podsta-

wowy
a) zwi´kszenie
b) zmniejszenie

2.2. Nale˝ne wp∏aty na kapita∏ podstawowy na
koniec okresu

3. Akcje w∏asne na poczàtek okresu
3.1. Zmiany akcji w∏asnych

a) zwi´kszenie
b) zmniejszenie

3.2. Akcje w∏asne na koniec okresu

4. Kapita∏ zapasowy na poczàtek okresu
4.1. Zmiany kapita∏u zapasowego

a) zwi´kszenie (z tytu∏u)
— emisji akcji powy˝ej wartoÊci nominal-

nej
— podzia∏u zysku (ustawowo)
— podzia∏u zysku (ponad wymaganà usta-

wowo minimalnà wartoÊç)
— ...

b) zmniejszenie (z tytu∏u)
— pokrycia straty
— ...

4.2. Kapita∏ zapasowy na koniec okresu
5. Kapita∏ z aktualizacji wyceny na poczàtek okresu

5.1. Zmiany kapita∏u z aktualizacji wyceny
a) zwi´kszenie (z tytu∏u)

— ...

b) zmniejszenie (z tytu∏u)
— zbycia Êrodków trwa∏ych
— ...

5.2. Kapita∏ z aktualizacji wyceny na koniec okre-
su

6. Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe na poczàtek okresu
6.1. Zmiany pozosta∏ych kapita∏ów rezerwowych

a) zwi´kszenie (z tytu∏u)
— ...

b) zmniejszenie (z tytu∏u)
— ...

6.2. Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe na koniec okre-
su

7. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu
7.1. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu

— Korekty b∏´dów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu, po

korektach
a) zwi´kszenie (z tytu∏u)

— podzia∏u zysku z lat ubieg∏ych
— ...

b) zmniejszenie (z tytu∏u)
— ...

7.3. Zysk z lat ubieg∏ych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu

— Korekty b∏´dów podstawowych
7.5. Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu, po

korektach
a) zwi´kszenie (z tytu∏u)

— przeniesienia straty z lat ubieg∏ych do
pokrycia

— ...
b) zmniejszenie (z tytu∏u)

7.6. Strata z lat ubieg∏ych na koniec okresu

7.7. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na koniec okresu

8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto

I I .  Kapita∏  w∏asny na koniec okresu (BZ)

I I I .  Kapita∏  w∏asny po uwzgl´dnieniu propo-
nowanego podzia∏u zysku (pokrycia stra-
ty)

Dziennik Ustaw Nr 152 — 11821 — Poz. 1223

VIII. Pozosta∏e przychody operacyjne

IX. Pozosta∏e koszty operacyjne

X. Zysk (strata) z dzia∏alnoÊci operacyjnej

XI. Zyski nadzwyczajne 

XII. Straty nadzwyczajne

XIII. Zysk (strata) brutto

XIV. Podatek dochodowy

XV. Pozosta∏e obowiàzkowe zmniejszenia zysku
(zwi´kszenia straty)

XVI. Zysk (strata) netto

Zestawienie zmian w kapitale w∏asnym

Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych (metoda bezpoÊrednia)

A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏al-
noÊci operacyjnej

I. Wp∏ywy

1. Wp∏ywy z dzia∏alnoÊci bezpoÊredniej oraz rease-
kuracji czynnej
1.1. Wp∏ywy z tytu∏u sk∏adek brutto
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1.2.222) Wp∏ywy z tytu∏u regresów, odzysków
i zwrotów odszkodowaƒ

1.3. Pozosta∏e wp∏ywy z dzia∏alnoÊci bezpoÊred-
niej

2. Wp∏ywy z reasekuracji biernej

2.1. Wp∏aty reasekuratorów z tytu∏u udzia∏u w od-
szkodowaniach

2.2. Wp∏ywy z tytu∏u prowizji reasekuracyjnych
i udzia∏ów w zyskach reasekuratorów

2.3. Pozosta∏e wp∏ywy z reasekuracji biernej

3. Wp∏ywy z pozosta∏ej dzia∏alnoÊci operacyjnej
3.1. Wp∏ywy z tytu∏u czynnoÊci komisarza awaryj-

nego
3.2. Zbycie wartoÊci niematerialnych i prawnych

oraz rzeczowych sk∏adników aktywów trwa-
∏ych innych ni˝ lokaty

3.3. Pozosta∏e wp∏ywy

II. Wydatki

1. Wydatki z tytu∏u dzia∏alnoÊci bezpoÊredniej i re-
asekuracji czynnej

1.1. Zwroty sk∏adek brutto

1.2. Odszkodowania i Êwiadczenia wyp∏acone
brutto

1.3. Wydatki z tytu∏u akwizycji

1.4. Wydatki o charakterze administracyjnym

1.5.223) Wydatki z tytu∏u likwidacji szkód i windy-
kacji regresów

1.6.223) Wyp∏acone prowizje i udzia∏y w zyskach
z tytu∏u reasekuracji czynnej

1.7.224) Pozosta∏e wydatki z dzia∏alnoÊci bezpo-
Êredniej oraz reasekuracji czynnej

2. Wydatki z tytu∏u reasekuracji biernej
2.1. Sk∏adki zap∏acone z tytu∏u reasekuracji
2.2. Pozosta∏e wydatki z tytu∏u reasekuracji bier-

nej
3. Wydatki z pozosta∏ej dzia∏alnoÊci operacyjnej

3.1. Wydatki z tytu∏u czynnoÊci komisarza awaryj-
nego

3.2. Nabycie wartoÊci niematerialnych i praw-
nych i rzeczowych sk∏adników aktywów trwa-
∏ych innych ni˝ lokaty

3.3. Pozosta∏e wydatki operacyjne
III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyj-

nej (I–II)

B.  Przep∏ywy z dzia∏alnoÊci lokacyjnej
I. Wp∏ywy

1. Zbycie nieruchomoÊci
2. 225) Zbycie udzia∏ów, akcji w jednostkach podpo-

rzàdkowanych

3. Zbycie udzia∏ów, akcji, w pozosta∏ych jednost-
kach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów
inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

4.226) Realizacja d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
emitowanych przez jednostki podporzàdkowane
oraz sp∏ata po˝yczek udzielonych tym jednost-
kom

5. Realizacja d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
emitowanych przez pozosta∏e jednostki

6. Likwidacja lokat terminowych w instytucjach
kredytowych

7. Realizacja pozosta∏ych lokat

8. Wp∏ywy z nieruchomoÊci

9. Odsetki otrzymane

10. Dywidendy otrzymane

11. Pozosta∏e wp∏ywy z lokat

II. Wydatki

1. Nabycie nieruchomoÊci

2.227) Nabycie udzia∏ów, akcji w jednostkach pod-
porzàdkowanych

3. Nabycie udzia∏ów, akcji w pozosta∏ych jednost-
kach oraz jednostek uczestnictwa, i certyfikatów
inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

4.228) Nabycie d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
emitowanych przez jednostki podporzàdkowane
oraz udzielenie po˝yczek tym jednostkom

5. Nabycie d∏u˝nych papierów wartoÊciowych emi-
towanych przez pozosta∏e jednostki

6. Nabycie lokat terminowych w instytucjach kre-
dytowych

7. Nabycie pozosta∏ych lokat

8. Wydatki na utrzymanie nieruchomoÊci

9. Pozosta∏e wydatki na lokaty

III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci lokacyjnej
(I–II)

C.  Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏al-
noÊci f inansowej

I. Wp∏ywy

1. Wp∏ywy netto z emisji akcji oraz dop∏at do kapita-
∏u

2. Kredyty, po˝yczki oraz emisja d∏u˝nych papierów
wartoÊciowych

3. Pozosta∏e wp∏ywy finansowe

II. Wydatki

1. Dywidendy

2. Inne ni˝, wyp∏ata dywidend, wydatki z tytu∏u po-
dzia∏u zysku

3. Nabycie akcji w∏asnych
———————
222) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. d tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
223) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. d tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
224) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. d tiret trzecie ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
225) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. d tiret

czwarte ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

———————
226) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. d tiret pià-

te ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
227) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. d tiret szó-

ste ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
228) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. d tiret

siódme ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.



Dziennik Ustaw Nr 152 — 11823 — Poz. 1223

4. Sp∏ata kredytów, po˝yczek oraz wykup w∏asnych
d∏u˝nych papierów wartoÊciowych

5. Odsetki od kredytów, po˝yczek oraz wyemitowa-
nych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych

6. Pozosta∏e wydatki finansowe
III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finanso-

wej (I–II)
D. Przep∏ywy pieni´˝ne netto, razem

(A.I I I±B.I I I .±C.I I I )

E.  Bi lansowa zmiana Êrodków pieni´˝nych,
w tym:

— zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych z tytu∏u ró˝-
nic kursowych

F. Ârodki pieni´˝ne na poczàtek okresu

G. Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu (F±D),
w tym:

— o ograniczonej mo˝liwoÊci dysponowania

Dodatkowe informacje i objaÊnienia

obejmujà zakres informacji okreÊlony w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 6 ustawy.




