
L.dz. 429/2016 
dr Mirosław Kachniewski 
Prezes Zarządu 

~SEG -------
od 1993 roku 

Warszawa , dnia 5 lipca 2016 r. 

Szanowny Pan 
Wiesław lanczyk 
Sekretarz Stanu 
Ministerstwo Finansów 

W związku z trwającymi w Ministerstwie Finansów pracami nad Projektem ustawy 
o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 07 .04.2016 r., Stowarzyszenie 
Emitentów Giełdowych, pragnąc włączyć się do prac nad przedmiotowym 
Projektem, przedstawia poniżej uwagi odnoszące się do poszczególnych jego 
zapisów w zakresie odnoszącym się do kwestii raportowania niefinansowego. 

I. W odniesieniu do art. 49b ust. 3, z którego wynika, że: 

Sporządzając oświadczenie na temat informacji niefinansowych, jednostka 
przedstawia informacje niefinansowe w stopniu w jakim są one niezbędne dla 
oceny rozwoju, wyników i sytuacji jednostki oraz wpływu jej działalności w 
odniesieniu do zagadnień, o których mowa w ust. 2 pkt 3. 

Uwaga SEG 

Doprecyzowania wymaga kwestia pojęcia kwestia "stopnia w jakim są one 
niezbędne dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji jednostki oraz wpływu jej 
działalności w odniesieniu do zagadnień". Wydaje się że właściwszym byłoby 

sformułowanie " w zakresie podstawowym dla oceny .... ".takie ujęcie niosłoby ze 
sobą mniejsze ryzyko interpretacyjne, 

II. W odniesieniu do art. 49b ust. 8, z którego wynika, że: 

Jeżeli jednostka, sporządzając oświadczenie na temat informacji niefinansowych, 
stosuje krajowe, unijne lub międzynarodowe standardy lub wytyczne, zawiera w 
tym oświadczeniu informację o tym, z jakich standardów lub wytycznych 
skorzystała. 

Uwaga SEG 

Wymaga doprecyzowania kwestia standardów. Użyte jest nieostre pojęcie 

standardów krajowych. 

Konieczne zdaniem Stowarzyszenia jest . wprowadzenie pojęcia norm 
środowiskowych. Normy środowiskowe będą dobrym odniesieniem dla spółek 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
ul. Nowy Świat 35 lok. SA, 00-029 Warszawa; tel. (22) 826 26 89; faks (22) 892 90 91; e-mail biuro@seg.org.pl 
NIP 525 15 64 435i REGON 630189656i KRS nr 0000023912, SĄD REJONOWY dla m.st Warszawy, XI I Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 



pragnących oprzeć się na pewnych standardach. Normy takie , uznane przez dane 
środowisko spółek krajowych odpowiadałyby specyfice krajowej i wielkości spółek 
zobowiązanych do ich przestrzegania. 

III. W odniesieniu do art. 49b ust. 9, z którego wynika, że: 

Jednostka może nie sporządzać oświadczenia na temat informacji niefinansowych 
pod warunkiem, że wraz ze sprawozdaniem z działalności sporządzi odrębnie 

sprawozdanie na temat informacji niefinansowych. Do sprawozdania na temat 
informacji niefinansowych przepisy ust. 2 - 8, art. 4a ust. 1, art. 45 ust. 4 i ust. 
5, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 68, art. 69 ust. 1, art. 73 ust. 3, art. 77 pkt 2 oraz 
art. 79 pkt 4 stosuje się odpowiednio 

Uwaga SEG 

Wymaga doprecyzowania kwestia sporządzania odrębnego sprawozdania na 
temat informacji niefinansowych. Trzeba wskazać, iż w przypadku sporządzania 
takiego odrębnego sprawozdania nie będzie ono stanowiło części sprawozdania 
finansowego. Konieczne jest wyraźne wskazanie, że w takim przypadku odrębne 
sprawozdanie na temat informacji niefinansowych nie będzie podlegać badaniu 
przez biegłego rewidenta. Tylko w takim przypadku celowym jest wyodrębnianie 
tego sprawozdania. Takie postulaty zresztą były zgłaszane przez całe środowisko 
spółek i przekazane do Ministerstwa Finansów. 

Jednocześnie, zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie udziału w 
Konferencji uzgodnieniowej przedmiotowego Projektu przedstawicieli 
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych: 

p. Magdalena Raczek-Kołodyńska, Dyrektor Zarządzający SEG 
p. Jacek Dymowski, Redaktor Naczelny Standardu Informacji Niefinansowych 

Z poważaniem, 


