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  USTAWA

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

o zmianie ustawy o rachunkowości

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.
694, z późn.zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. 1. W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-
akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni,
przedsiębiorstw państwowych, kierownik jednostki sporządza,
wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie
z działalności jednostki.

2. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować
istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej,
w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynni-
ków ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:

1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki,
jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończe-
niu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

2) przewidywanym rozwoju jednostki,

3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju,

4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej,

5) nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu
ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem,
jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia
oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich
zbycia,

6) posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach),

7) instrumentach finansowych w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń
przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności
finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.

Opracowano na pod-
stawie Dz.U. z 2004 r.
Nr 145, poz. 1535.



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                                s. 2/6

04-07-12

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządza-
nia ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpie-
czenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla
których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

 3. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno również obej-
mować - o ile jest to istotne dla oceny sytuacji jednostki -
wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami
dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia,
a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w spra-
wozdaniu finansowym.”;

2) w art. 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostka, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie
finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie osiągnęła
dwóch z następujących trzech wielkości:

1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło
nie więcej niż 50 osób,

2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie pol-
skiej nie przekroczyła równowartości 2 000 000 euro,

3) przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji
finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości
4 000 000 euro

- może sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej,
wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 literami
i cyframi rzymskimi. Informację dodatkową sporządza się w odpo-
wiednio uproszczonej formie.”;

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

„2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z:

1) skonsolidowanego bilansu,

2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat,

3) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych,

4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,

5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsoli-
dowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i
objaśnienia.

Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy ka-
pitałowej dołącza się sprawozdanie z jej działalności sporządzone od-
powiednio według wymogów, o których mowa w art. 49 ust. 2 i 3, z
tym że w zakresie informacji określonych w art. 49 ust. 2 pkt 5 należy
podać informacje o udziałach (akcjach) własnych posiadanych przez
jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej
oraz osoby działające w ich imieniu.”;

4) w art. 56 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego, jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz
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na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane
jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego
szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, o których mo-
wa w art. 60 ust. 2 i 6, z uwzględnieniem danych jednostek współzależ-
nych niebędących spółkami handlowymi, spełniają co najmniej dwa z
następujących warunków:

1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
wyniosło nie więcej niż 250 osób,

2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła rów-
nowartości 7 500 000 euro,

3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz
operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równo-
wartości 15 000 000 euro.

 2. Jednostka dominująca, zależna od innej jednostki, mającej siedzibę lub
miejsce sprawowania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, jeżeli:

1) jednostka dominująca wyższego szczebla posiada co najmniej
90% udziałów tej jednostki, a wszyscy pozostali udziałowcy tej
jednostki wyrazili zgodę,

2) jednostka dominująca wyższego szczebla obejmie konsolidacją
zarówno zależną od niej jednostkę dominującą, jak i wszystkie
jednostki zależne od jednostki dominującej zwolnionej ze sporzą-
dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”;

5) w art. 57:

a) uchyla się w ust. 1 pkt 2,

b) uchyla się ust. 2;

6) w art. 58 ust. 1:

a) uchyla się pkt 2,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pozyskanie informacji, niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego ob-
jęcia jednostki konsolidacją, wiązać się może z poniesieniem nie-
współmiernie wysokich kosztów, uniemożliwiających spełnienie wy-
maganych ustawą obowiązków, związanych ze sporządzeniem, zbada-
niem, zatwierdzeniem i opublikowaniem skonsolidowanego sprawoz-
dania finansowego. Przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do jedno-
stek, których siedziba lub miejsce sprawowania zarządu znajduje się
poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.”;

7) w art. 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 3,
a jednostka zależna lub współzależna była wcześniej objęta konsolida-
cją lub jednostka dominująca wstąpiła w prawa znaczącego inwestora,
to dane tych jednostek wykazuje się metodą praw własności, o której
mowa w art. 62 ust. 1.”;

8) w art. 65 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„3) ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości,”;

9) w art. 69:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne
sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało
ono badaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a, odpis uchwały bądź postano-
wienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozda-
nia finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku
jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 - także sprawozdanie z
działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawoz-
dania finansowego.”,

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kierownik jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finan-
sowe zgodnie z art. 50 ust. 2, w miejsce opinii biegłego rewidenta,
składa do rejestru sądowego informację o rodzaju tej opinii wraz ze
wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie
określonym w art. 53 ust. 1, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w
ciągu 15 dni po tym terminie.”,

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Kierownik jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego
sprawozdania finansowego zgodnie z art. 56 ust. 2 składa we właści-
wym rejestrze sądowym przetłumaczone na język polski przez tłumacza
przysięgłego skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze skonso-
lidowanym sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej wyż-
szego szczebla oraz opinią biegłego rewidenta z badania tego skonsoli-
dowanego sprawozdania finansowego - w ciągu 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, obowiązany jest
złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część
informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie
zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za
rok obrotowy, do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia,
wraz z opinią biegłego rewidenta, z zastrzeżeniem ust. 1c, oraz odpisem
uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. Zakres
rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego funduszy inwesty-
cyjnych oraz termin ich złożenia do ogłoszenia określają odrębne prze-
pisy.”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i ust. 1c w brzmieniu:

„1b. Kierownik jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego
sprawozdania finansowego zgodnie z art. 56 ust. 2, obowiązany jest
złożyć, w celu ogłoszenia, przetłumaczone na język polski przez tłuma-
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cza przysięgłego dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 4, w ciągu
30 dni od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego jednostki dominującej wyższego szczebla.

1c. Kierownik jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finan-
sowe zgodnie z art. 50 ust. 2, w miejsce opinii biegłego rewidenta,
składa do ogłoszenia informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskaza-
niem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, 1a-1c oraz art. 64 ust. 4, nastę-
puje w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski B”, a w odniesieniu do spółdzielni - w „Monitorze Spółdzielczym.”;

11) w załączniku nr 1 w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia” wprowadza
się następujące zmiany:

a) w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę
gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać in-
formacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiąza-
nych;”,

b) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz
skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu
ich sfinansowania,”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w wa-
lutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny;”,

d) w ust. 6 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane spra-
wozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w
której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane spra-
wozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w
skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jed-
nocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a;”.

Art. 2.

Wynikające z ustawy zasady rachunkowości stosuje się po raz pierwszy do sprawoz-
dań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2004 r.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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