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USTAWA

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

o zmianie ustawy o rachunkowoÊci

Art. 1. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o ra-
chunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên.
zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. 1. W przypadku spó∏ek kapita∏owych,
spó∏ek komandytowo-akcyjnych, to-
warzystw ubezpieczeƒ wzajemnych,
spó∏dzielni, przedsi´biorstw paƒstwo-
wych, kierownik jednostki sporzàdza,

———————
1) 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 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.



wraz z rocznym sprawozdaniem finan-
sowym, sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
jednostki.

2. Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci jednostki
powinno obejmowaç istotne informa-
cje o stanie majàtkowym i sytuacji fi-
nansowej, w tym ocen´ uzyskiwanych
efektów oraz wskazanie czynników ry-
zyka i opis zagro˝eƒ, a w szczególnoÊci
informacje o:
1) zdarzeniach istotnie wp∏ywajàcych

na dzia∏alnoÊç jednostki, jakie na-
stàpi∏y w roku obrotowym, a tak˝e
po jego zakoƒczeniu, do dnia za-
twierdzenia sprawozdania finanso-
wego,

2) przewidywanym rozwoju jednostki,
3) wa˝niejszych osiàgni´ciach w dzie-

dzinie badaƒ i rozwoju,
4) aktualnej i przewidywanej sytuacji

finansowej,
5) nabyciu udzia∏ów (akcji) w∏asnych,

a w szczególnoÊci celu ich nabycia,
liczbie i wartoÊci nominalnej, ze
wskazaniem, jakà cz´Êç kapita∏u za-
k∏adowego reprezentujà, cenie na-
bycia oraz cenie sprzeda˝y tych
udzia∏ów (akcji) w przypadku ich
zbycia,

6) posiadanych przez jednostk´ od-
dzia∏ach (zak∏adach),

7) instrumentach finansowych w za-
kresie:
a) ryzyka: zmiany cen, kredytowe-

go, istotnych zak∏óceƒ przep∏y-
wów 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 rodza-
jów planowanych transakcji, dla
których stosowana jest rachun-
kowoÊç zabezpieczeƒ.

3. Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci jednostki
powinno równie˝ obejmowaç — o ile
jest to istotne dla oceny sytuacji jed-
nostki — wskaêniki finansowe i niefi-
nansowe, ∏àcznie z informacjami doty-
czàcymi zagadnieƒ Êrodowiska natu-
ralnego i zatrudnienia, a tak˝e dodat-
kowe wyjaÊnienia do kwot wykaza-
nych w sprawozdaniu finansowym.”;

2) w art. 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jednostka, która w roku obrotowym, za który

sporzàdza sprawozdanie finansowe oraz w ro-
ku poprzedzajàcym ten rok obrotowy nie osià-
gn´∏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 obro-
towego w walucie polskiej nie przekroczy∏a
równowartoÊci 2 000 000 euro,

3) przychody netto ze sprzeda˝y produktów
i towarów oraz operacji finansowych w wa-
lucie polskiej nie przekroczy∏y równowarto-
Êci 4 000 000 euro

— mo˝e sporzàdziç sprawozdanie finansowe
w formie uproszczonej, wykazujàc informacje
w zakresie ustalonym w za∏àczniku nr 1 litera-
mi i cyframi rzymskimi. Informacj´ dodatkowà
sporzàdza si´ w odpowiednio uproszczonej
formie.”;

3) w art. 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
sk∏ada si´ z:

1) skonsolidowanego bilansu,

2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat,

3) skonsolidowanego rachunku przep∏ywów
pieni´˝nych,

4) zestawienia zmian w skonsolidowanym ka-
pitale w∏asnym,

5) informacji dodatkowej, obejmujàcej wpro-
wadzenie do skonsolidowanego sprawoz-
dania finansowego oraz dodatkowe infor-
macje i objaÊnienia.

Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapita∏owej do∏àcza si´
sprawozdanie z jej dzia∏alnoÊci sporzàdzone
odpowiednio wed∏ug wymogów, o których mo-
wa w art. 49 ust. 2 i 3, z tym ˝e w zakresie infor-
macji okreÊlonych w art. 49 ust. 2 pkt 5 nale˝y
podaç informacje o udzia∏ach (akcjach) w∏a-
snych posiadanych przez jednostk´ dominujà-
cà, jednostki wchodzàce w sk∏ad grupy kapita-
∏owej oraz osoby dzia∏ajàce w ich imieniu.”;

4) w art. 56 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Jednostka dominujàca mo˝e nie sporzàdzaç

skonsolidowanego sprawozdania finansowe-
go, je˝eli na dzieƒ bilansowy roku obrotowego
oraz na dzieƒ bilansowy roku poprzedzajàcego
rok obrotowy ∏àczne dane jednostki dominujà-
cej oraz wszystkich jednostek zale˝nych ka˝de-
go szczebla, bez dokonywania wy∏àczeƒ kon-
solidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2
i 6, z uwzgl´dnieniem danych jednostek
wspó∏zale˝nych nieb´dàcych spó∏kami han-
dlowymi, spe∏niajà co najmniej dwa z nast´pu-
jàcych warunków:

1) ∏àczne Êrednioroczne zatrudnienie w przeli-
czeniu na pe∏ne etaty wynios∏o nie wi´cej
ni˝ 250 osób,

2) ∏àczna suma bilansowa w walucie pol-
skiej nie przekroczy∏a równowartoÊci 
7 500 000 euro,

3) ∏àczne przychody netto ze sprzeda˝y pro-
duktów i towarów oraz operacji finanso-
wych w walucie polskiej nie przekroczy∏y
równowartoÊci 15 000 000 euro.
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2. Jednostka dominujàca, zale˝na od innej jed-
nostki, majàcej siedzib´ lub miejsce sprawo-
wania zarzàdu na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, mo˝e nie sporzàdzaç
skonsolidowanego sprawozdania finansowe-
go, je˝eli:

1) jednostka dominujàca wy˝szego szczebla
posiada co najmniej 90 % udzia∏ów tej jed-
nostki, a wszyscy pozostali udzia∏owcy tej
jednostki wyrazili zgod´,

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 skonsolidowa-
nego sprawozdania finansowego.”;

5) w art. 57:
a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 2,
b) uchyla si´ ust. 2;

6) w art. 58 ust. 1:
a) uchyla si´ pkt 2,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pozyskanie informacji, niezb´dnych do pra-
wid∏owego i rzetelnego obj´cia jednostki
konsolidacjà, wiàzaç si´ mo˝e z poniesie-
niem niewspó∏miernie wysokich kosztów,
uniemo˝liwiajàcych spe∏nienie wymaga-
nych ustawà obowiàzków, zwiàzanych ze
sporzàdzeniem, zbadaniem, zatwierdze-
niem i opublikowaniem skonsolidowanego
sprawozdania finansowego. Przepis ten ma
zastosowanie wy∏àcznie do jednostek, któ-
rych siedziba lub miejsce sprawowania za-
rzàdu znajduje si´ poza terytorium Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego.”;

7) w art. 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je˝eli zosta∏y spe∏nione warunki, o których

mowa w art. 57 ust. 1 pkt 3, a jednostka zale˝-
na lub wspó∏zale˝na by∏a wczeÊniej obj´ta
konsolidacjà lub jednostka dominujàca wstàpi-
∏a w prawa znaczàcego inwestora, to dane tych
jednostek wykazuje si´ metodà praw w∏asno-
Êci, o której mowa w art. 62 ust. 1.”;

8) w art. 65 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ocen´ prawid∏owoÊci stosowanego systemu

rachunkowoÊci,”;

9) w art. 69:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik jednostki sk∏ada we w∏aÊciwym
rejestrze sàdowym roczne sprawozdanie fi-
nansowe, opini´ bieg∏ego rewidenta, je˝eli
podlega∏o ono badaniu, z zastrze˝eniem
ust. 1a, odpis uchwa∏y bàdê postanowienia
organu zatwierdzajàcego o zatwierdzeniu
rocznego sprawozdania finansowego i po-
dziale zysku lub pokryciu straty, a w przy-
padku 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.”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Kierownik jednostki sporzàdzajàcej uprosz-

czone sprawozdanie finansowe zgodnie
z art. 50 ust. 2, w miejsce opinii bieg∏ego
rewidenta, sk∏ada do rejestru sàdowego in-
formacj´ o rodzaju tej opinii wraz ze wska-
zaniem czy zawiera ona dodatkowe obja-
Ênienia.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Je˝eli sprawozdanie finansowe nie zosta∏o

zatwierdzone w terminie okreÊlonym
w art. 53 ust. 1, to nale˝y je z∏o˝yç w reje-
strze sàdowym w ciàgu 15 dni po tym termi-
nie.”,

d) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Kierownik jednostki dominujàcej niesporzà-

dzajàcej skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zgodnie z art. 56 ust. 2 sk∏ada
we w∏aÊciwym rejestrze sàdowym przet∏u-
maczone na j´zyk polski przez t∏umacza
przysi´g∏ego skonsolidowane sprawozdanie
finansowe wraz ze skonsolidowanym spra-
wozdaniem z dzia∏alnoÊci jednostki dominu-
jàcej wy˝szego szczebla oraz opinià bieg∏e-
go rewidenta z badania tego skonsolidowa-
nego sprawozdania finansowego — w ciàgu
30 dni od dnia jego zatwierdzenia.”;

10) w art. 70:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 64
ust. 1, obowiàzany jest z∏o˝yç wprowadze-
nie do sprawozdania finansowego stano-
wiàce cz´Êç informacji dodatkowej, bilans,
rachunek zysków i strat, zestawienie zmian
w kapitale w∏asnym oraz rachunek przep∏y-
wów pieni´˝nych za rok obrotowy, do og∏o-
szenia w ciàgu 15 dni od dnia ich zatwier-
dzenia, wraz z opinià bieg∏ego rewidenta,
z zastrze˝eniem ust. 1c, oraz odpisem
uchwa∏y bàdê postanowienia organu za-
twierdzajàcego o zatwierdzeniu sprawozda-
nia finansowego i podziale zysku lub pokry-
ciu straty. Zakres rocznego i pó∏rocznego
sprawozdania finansowego funduszy inwe-
stycyjnych oraz termin ich z∏o˝enia do og∏o-
szenia okreÊlajà odr´bne przepisy.”,

b) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b i 1c w brzmieniu:
„1b. Kierownik jednostki dominujàcej niespo-

rzàdzajàcej skonsolidowanego sprawozda-
nia finansowego zgodnie z art. 56 ust. 2
obowiàzany jest z∏o˝yç, w celu og∏oszenia,
przet∏umaczone na j´zyk polski przez t∏u-
macza przysi´g∏ego dokumenty, o których
mowa w art. 69 ust. 4, w ciàgu 30 dni od
dnia zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego jednostki do-
minujàcej wy˝szego szczebla.

1c. Kierownik jednostki sporzàdzajàcej uprosz-
czone sprawozdanie finansowe zgodnie
z art. 50 ust. 2, w miejsce opinii bieg∏ego
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rewidenta, sk∏ada do og∏oszenia informa-
cj´ o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem
czy zawiera ona dodatkowe objaÊnienia.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, 

1a—1c oraz art. 64 ust. 4, nast´puje w Dzien-
niku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski B”, a w odniesieniu do spó∏-
dzielni — w „Monitorze Spó∏dzielczym”.”;

11) w za∏àczniku nr 1 w cz´Êci „Dodatkowe informacje
i objaÊnienia” wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
a) w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) zobowiàzania warunkowe, w tym równie˝
udzielone przez jednostk´ gwarancje i po-
r´czenia, tak˝e wekslowe; odr´bnie nale˝y
wykazaç informacje dotyczàce gwarancji
i por´czeƒ wobec jednostek powiàza-
nych;”,

b) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) koszt wytworzenia Êrodków trwa∏ych w bu-

dowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane
ró˝nice kursowe od zobowiàzaƒ zaciàgni´-
tych w celu ich sfinansowania,”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków
i strat, wyra˝onych w walutach obcych —
kursy przyj´te do ich wyceny;”,

d) w ust. 6 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporzàdzajà-
cej skonsolidowane sprawozdanie finan-
sowe na najwy˝szym szczeblu grupy ka-
pita∏owej, w której sk∏ad wchodzi spó∏ka
jako jednostka zale˝na,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporzàdzajà-
cej skonsolidowane sprawozdanie finan-
sowe na najni˝szym szczeblu grupy kapi-
ta∏owej, w sk∏ad której wchodzi spó∏ka ja-
ko jednostka zale˝na, nale˝àcej jednocze-
Ênie do grupy kapita∏owej, o której mowa
w lit. a);”.

Art. 2. Wynikajàce z ustawy zasady rachunkowoÊci
stosuje si´ po raz pierwszy do sprawozdaƒ sporzàdzo-
nych za rok obrotowy rozpoczynajàcy si´ w 2004 r.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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