Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek

U S T AWA
z dnia 15 grudnia 2016 r.
o zmianie ustawy o rachunkowości 1)
Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1047) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 3:
a)

w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze,
przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe
organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje
samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,”,

b)

w ust. 1e w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w
brzmieniu:
,,8) jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z
wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art.
3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy.”,

c)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Jednostki, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w ust. 1e pkt 1–6,
które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z
następujących trzech wielkości:
1)

17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku
obrotowego,

2)

34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów
i produktów za rok obrotowy,

1)

Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do
ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże
jednostki oraz grupy (Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 207 z 04.08.2015,
str. 1).
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3)

50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na
pełne etaty

– mogą dokonywać kwalifikacji umów, o których mowa w ust. 4, według
zasad określonych w przepisach podatkowych i nie stosować przepisów ust. 4
i 5.”;
2)

w art. 28:
a)

ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. Jednostki, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1e
pkt 1–6, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej
dwóch z następujących trzech wielkości:
1)

17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku
obrotowego,

2)

34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów
i produktów za rok obrotowy,

3)

50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na
pełne etaty

– mogą przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu zgodnie z ust. 3 do
kosztów bezpośrednich doliczyć koszty pośrednie związane z wytworzeniem
tego

produktu,

niezależnie

od

poziomu

wykorzystania

zdolności

produkcyjnych. Ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie może być
wyższy od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto.”,
b)

ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Lokaty, których ryzyko ponosi ubezpieczający, są wyceniane przez
zakład ubezpieczeń na życie według wartości godziwych ustalonych na dzień
bilansowy. Różnice między wartością godziwą a wartością według cen
nabycia albo kosztu wytworzenia tych lokat odpowiednio zwiększają lub
zmniejszają rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na życie, których ryzyko
lokaty ponosi ubezpieczający. Wartość godziwą nieruchomości określa
rzeczoznawca majątkowy co najmniej raz na 5 lat. Wartość godziwą
nieruchomości

położonych

za

granicą

ustala

się

według

zasad

obowiązujących w kraju ich położenia, a zagranicznych instrumentów
finansowych – według zasad obowiązujących w kraju ich pochodzenia. Jeżeli
nie jest możliwe ustalenie wartości godziwej innych lokat niż nieruchomości,
to ich wycena następuje po cenach nabycia albo kosztach wytworzenia z
uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, z wyjątkiem
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instrumentów finansowych, dla których ustalony jest termin wymagalności i
których

wycena

następuje

według

skorygowanej

ceny

nabycia

z

uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.”;
3)

w art. 41 uchyla się ust. 3;

4)

w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wynik techniczny ubezpieczeń stanowi różnicę między przychodami ze
składek,

pozostałymi

odszkodowaniami,

przychodami

świadczeniami

i

technicznymi
zmianami

a

wypłaconymi

rezerw

techniczno-

ubezpieczeniowych, z uwzględnieniem udziału reasekuratorów w składce,
odszkodowaniach,

świadczeniach

i

zmianach

stanu

rezerw

techniczno-

ubezpieczeniowych, oraz kosztami działalności ubezpieczeniowej i pozostałymi
kosztami technicznymi. W przypadku gdy:
1)

przychody z lokat przeznaczone są zgodnie z odrębnymi przepisami na
zwiększenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,

2)

zakład ubezpieczeń prowadzący działalność ubezpieczeniową w dziale
ubezpieczeń na życie lub zakład reasekuracji prowadzący działalność
reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie inwestują
łącznie środki niestanowiące pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
i środki stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

– to przychody i koszty działalności lokacyjnej wykazuje się w technicznym
rachunku ubezpieczeń.”;
5)

w art. 46:
a)

w ust. 5 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w
brzmieniu:
,,6) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z
wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art.
3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy – w załączniku nr 6 do ustawy.”,

b)

dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
,,6. Jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem
spółek kapitałowych, oraz jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2
tej ustawy, mogą sporządzać bilans zawierający informacje w zakresie
ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy.”;
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6)

w art. 47:
a)

w ust. 4 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w
brzmieniu:
,,6) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z
wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art.
3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy – w załączniku nr 6 do ustawy.”,

b)

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
,,5. Jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem
spółek kapitałowych, oraz jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2
tej ustawy, mogą sporządzać rachunek zysków i strat zawierający informacje
w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy.”;

7)

w art. 48 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
,,5. Zakres informacji dodatkowej dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust.
2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa
w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy, określa załącznik nr 6 do ustawy.
6. Jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek
kapitałowych, oraz jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy,
mogą sporządzać informację dodatkową w zakresie ustalonym w załączniku nr 1
do ustawy.”;

8)

w art. 49:
a)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować również
– o ile jest to istotne dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji jednostki – co
najmniej:
1)

kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością
jednostki;

2)

kluczowe

niefinansowe

działalnością

jednostki

wskaźniki
oraz

efektywności

informacje

pracowniczych i środowiska naturalnego.”,
b)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

związane

dotyczące

z

zagadnień
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„3a. W przypadku gdy istnieje powiązanie pomiędzy wartościami
wykazanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym a informacjami
zawartymi w sprawozdaniu z działalności jednostki, sprawozdanie z
działalności jednostki powinno zawierać odniesienia do kwot wykazanych w
sprawozdaniu finansowym, a także dodatkowe wyjaśnienia dotyczące tych
kwot.”,
c)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Jednostka mała i jednostka mikro mogą nie wykazywać w
sprawozdaniu z działalności wskaźników oraz informacji, o których mowa w
ust. 3 pkt 2.”;

9)

po art. 49a dodaje się art. 49b w brzmieniu:
„Art. 49b. 1. Jednostka, o której mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1–6, będąca spółką
kapitałową,

spółką

komandytowo-akcyjną

lub

taką

spółką

jawną

lub

komandytową, której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną
odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z
innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, pod warunkiem że w
roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku
poprzedzającym ten rok przekracza następujące wielkości:
1)

500 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na
pełne etaty oraz

2)

85 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku
obrotowego lub 170 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze
sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy

– zawiera dodatkowo w sprawozdaniu z działalności – jako wyodrębnioną część –
oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
2. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych obejmuje co najmniej:
1)

zwięzły opis modelu biznesowego jednostki;

2)

kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością
jednostki;

3)

opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień
społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw
człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, a także opis rezultatów stosowania
tych polityk;

4)

opis procedur należytej staranności – jeżeli jednostka je stosuje w ramach
polityk, o których mowa w pkt 3;
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5)

opis istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki mogących
wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia, o których mowa w pkt 3, w
tym ryzyk związanych z produktami jednostki lub jej relacjami z otoczeniem
zewnętrznym, w tym z kontrahentami, a także opis zarządzania tymi
ryzykami.
3. Sporządzając oświadczenie na temat informacji niefinansowych, jednostka

przedstawia informacje niefinansowe w zakresie, w jakim są one niezbędne dla
oceny rozwoju, wyników i sytuacji jednostki oraz wpływu jej działalności na
zagadnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 3.
4. W przypadku gdy istnieje powiązanie pomiędzy wartościami wykazanymi
w rocznym sprawozdaniu finansowym a informacjami zawartymi w oświadczeniu
na temat informacji niefinansowych, oświadczenie to powinno zawierać
odniesienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym, a także dodatkowe
wyjaśnienia dotyczące tych kwot.
5. Jeżeli jednostka nie stosuje polityki w odniesieniu do jednego lub kilku
zagadnień, o których mowa w ust. 2 pkt 3, w oświadczeniu na temat informacji
niefinansowych jednostka podaje powody jej niestosowania.
6. Jednostka w wyjątkowych przypadkach może pominąć w oświadczeniu na
temat informacji niefinansowych informacje dotyczące oczekiwanych zdarzeń lub
spraw będących przedmiotem toczących się negocjacji, jeżeli – zgodnie z
uzasadnioną opinią kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej lub
innego organu nadzorującego jednostkę – ujawnienie takich informacji miałoby
istotnie szkodliwy wpływ na sytuację rynkową jednostki. Jednostka nie może
pominąć tych informacji, jeżeli uniemożliwi to prawidłową i obiektywną ocenę
rozwoju, wyników i sytuacji jednostki oraz wpływu jej działalności na
zagadnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 3.
7. Jeżeli jednostka pominie w oświadczeniu na temat informacji
niefinansowych informacje, o których mowa w ust. 6, informuje o tym w tym
oświadczeniu.
8. Jednostka przy sporządzaniu oświadczenia na temat informacji
niefinansowych może stosować dowolne zasady, w tym własne zasady, krajowe,
unijne lub międzynarodowe standardy, normy lub wytyczne. W oświadczeniu
jednostka zawiera informację o tym, jakie zasady, standardy, normy lub wytyczne
zastosowała.
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9. Jednostka może nie sporządzać oświadczenia na temat informacji
niefinansowych, jeżeli wraz ze sprawozdaniem z działalności sporządzi odrębnie
sprawozdanie na temat informacji niefinansowych oraz zamieści je na swojej
stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jednostka
zamieszcza w sprawozdaniu z działalności informację o sporządzeniu odrębnego
sprawozdania na temat informacji niefinansowych zgodnie z wymogami
określonymi w ust. 2–8. Do sprawozdania na temat informacji niefinansowych
przepisy ust. 2–8, art. 4a ust. 1, art. 45 ust. 4 i 5, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 68 oraz art.
73 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
10. Przyjmuje się, że jednostka sporządzająca oświadczenie na temat
informacji niefinansowych albo sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
zgodnie z wymogami ustawy spełnia obowiązek ujawnienia wskaźników oraz
informacji, o których mowa w art. 49 ust. 3 pkt 2.
11. Jednostka będąca jednostką zależną, w tym jednostką dominującą
niższego szczebla, może nie sporządzać oświadczenia na temat informacji
niefinansowych albo sprawozdania na temat informacji niefinansowych, jeżeli jej
jednostka

dominująca

wyższego

szczebla

mająca

siedzibę

lub

miejsce

sprawowania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego
sporządza oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych
albo sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych zgodnie
z przepisami prawa państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, któremu
podlega, którym obejmie tę jednostkę i jej jednostki zależne każdego szczebla. W
takim przypadku jednostka ujawnia w sprawozdaniu z działalności nazwę i
siedzibę jej jednostki dominującej wyższego szczebla sporządzającej oświadczenie
albo sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, które
obejmie tę jednostkę i jej jednostki zależne każdego szczebla.”;
10) w art. 55:
a)

w ust. 2a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się
sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, sporządzone odpowiednio
według wymogów, o których mowa w art. 49 ust. 2–3a, z tym że w
przypadku informacji określonych w art. 49 ust. 2 pkt 5 należy podać
informacje o udziałach własnych posiadanych przez jednostkę dominującą,
jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz osoby działające w ich
imieniu.”,
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b)

po ust. 2a dodaje się ust. 2b–2e w brzmieniu:
„2b. Jednostka dominująca będąca:
1)

jednostką, o której mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1–6, oraz

2)

spółką kapitałową, spółką komandytowo-akcyjną lub taką spółką jawną
lub komandytową, której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi
nieograniczoną

odpowiedzialność

są

spółki

kapitałowe,

spółki

komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych
spółek formie prawnej, oraz
3)

jednostką dominującą grupy kapitałowej, jeżeli łączne dane jednostki
dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla na
dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku
poprzedzającego rok obrotowy:
a)

po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art.
60 ust. 2 i 6, przekraczają wielkości, o których mowa w art. 49b
ust. 1, albo

b)

przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa
w art. 60 ust. 2 i 6, przekraczają następujące wielkości:
–

500 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia
w przeliczeniu na pełne etaty oraz

–

102 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na
koniec roku obrotowego lub 204 000 000 zł – w przypadku
przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok
obrotowy

– zawiera dodatkowo w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej – jako
wyodrębnioną część – oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji
niefinansowych sporządzone odpowiednio według wymogów określonych
w art. 49b ust. 2–8.
2c. Jednostka dominująca może nie sporządzać oświadczenia grupy
kapitałowej na temat informacji niefinansowych pod warunkiem, że wraz ze
sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej sporządzi odrębnie
sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych oraz
zamieści je na swojej stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia
bilansowego. Jednostka zamieszcza w sprawozdaniu z działalności grupy
kapitałowej informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania grupy
kapitałowej zgodnie z wymogami określonymi w art. 49b ust. 2–8. Do
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sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych przepisy
art. 4a ust. 1, art. 45 ust. 4 i 5, art. 49b ust. 2–8, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 68
oraz art. 73 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2d. Przyjmuje się, że jednostka dominująca, która sporządza
oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych albo
sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych zgodnie
z wymogami ustawy, spełnia obowiązek ujawnienia wskaźników oraz
informacji, o których mowa w art. 49 ust. 3 pkt 2.
2e. Jednostka będąca jednostką dominującą niższego szczebla może nie
sporządzać

oświadczenia

grupy

kapitałowej

na

temat

informacji

niefinansowych albo sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji
niefinansowych, jeżeli jej jednostka dominująca wyższego szczebla mająca
siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego sporządza oświadczenie grupy kapitałowej na temat
informacji niefinansowych albo sprawozdanie grupy kapitałowej na temat
informacji

niefinansowych

zgodnie

z przepisami

prawa

państwa

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, któremu podlega, którym obejmie tę
jednostkę i jej jednostki zależne każdego szczebla. W takim przypadku
jednostka ujawnia w sprawozdaniu z działalności nazwę i siedzibę jej
jednostki dominującej wyższego szczebla, sporządzającej oświadczenie albo
sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, które
obejmie tę jednostkę i jej jednostki zależne każdego szczebla.”;
11) w art. 56 w ust. 2a pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) jednostka dominująca niesporządzająca skonsolidowanego sprawozdania
finansowego ujawni w informacji dodatkowej informacje wymienione
w załączniku nr 1 do ustawy w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia”
w ust. 7 pkt 4.”;
12) w art. 65:
a)

w ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) poinformować, czy jednostka, o której mowa w art. 49b ust. 1,
sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych albo
sprawozdanie na temat informacji niefinansowych;”,

b)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
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„3a. Przepisów ust. 3 pkt 3 i 4 nie stosuje się do oświadczenia na temat
informacji

niefinansowych

i

sprawozdania

na

temat

informacji

niefinansowych.”;
13) w art. 69 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadkach, o których mowa w art. 49b ust. 11 i art. 55 ust. 2e,
kierownik

jednostki

zamieszcza

na

stronie

internetowej

tej

jednostki

przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego oświadczenie grupy
kapitałowej na temat informacji niefinansowych albo sprawozdanie grupy
kapitałowej na temat informacji niefinansowych sporządzone przez jednostkę
dominującą wyższego szczebla, w ciągu 30 dni od dnia jego zatwierdzenia, nie
później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego tej jednostki dominującej.”;
14) w art. 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.

Z

wyłączeniem

dokumentów

dotyczących

przeniesienia

praw

majątkowych do nieruchomości, powierzenia odpowiedzialności za składniki
aktywów, znaczących umów i innych ważnych dokumentów określonych przez
kierownika jednostki, treść dowodów księgowych może być przeniesiona na
informatyczne nośniki danych pozwalające zachować w trwałej i niezmienionej
postaci zawartość dowodów. Warunkiem stosowania tej metody przechowywania
danych jest posiadanie urządzeń pozwalających na odtworzenie dowodów w
postaci wydruku, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej. Wydruk jest dowodem
równoważnym z dowodem księgowym, z którego treść została przeniesiona na
informatyczny nośnik danych.”;
15) w art. 79 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) nie zamieszcza na stronie internetowej jednostki dokumentów, o których
mowa w art. 49b ust. 9, art. 55 ust. 2c oraz art. 69 ust. 5,”;
16) w załączniku nr 2 do ustawy:
a)

w części „Bilans” w „Pasywa” poz. IX otrzymuje brzmienie:
,,IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
2. Ujemna wartość firmy
3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów”,

b)

w części „Rachunek przepływów pieniężnych” w „(metoda pośrednia)” w lit.
A w poz. II poz. 17 otrzymuje brzmienie:
,,17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów”;
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17) dodaje się załącznik nr 6 do ustawy w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej ustawy.
Art. 2. 1. W latach 2017–2026 maksymalny limit wydatków budżetu państwa
będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 0,1 mln zł, z tym że w:
1)

2017 r. – 0,1 mln zł;

2)

2018 r. – 0 zł;

3)

2019 r. – 0 zł;

4)

2020 r. – 0 zł;

5)

2021 r. – 0 zł;

6)

2022 r. – 0 zł;

7)

2023 r. – 0 zł;

8)

2024 r. – 0 zł;

9)

2025 r. – 0 zł;

10) 2026 r. – 0 zł.
2. W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego w 2017 roku maksymalnego
limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm
korygujący polegający na obniżeniu kosztów funkcjonowania systemu sprawozdań
merytorycznych i finansowych organizacji pożytku publicznego, przy jednoczesnym
zapewnieniu jego prawidłowego i nieprzerwanego działania.
3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o
których mowa w ust. 1, oraz wdrażania mechanizmu korygującego, o którym mowa w
ust. 2, jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
Art. 3. Przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok
obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

/ – / Marek Kuchciński

Załącznik
do ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.
(poz. …)
„Załącznik nr 6

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM , O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY ,
DLA JEDNOSTEK , O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE , Z WYJĄTKIEM SPÓŁEK
KAPITAŁOWYCH , ORAZ JEDNOSTEK , O KTÓRYCH MOWA
W ART. 3 UST. 3 PKT 1 I 2 TEJ USTAWY
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
obejmuje w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo
ewidencji;
2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony;
3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;
4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez
nią działalności;
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz
sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru.

Bilans

Aktywa
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
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V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy
Aktywa razem

Pasywa
A. Fundusz własny
I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

Rachunek zysków i strat
A. Przychody z działalności statutowej
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej
B. Koszty działalności statutowej
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Koszty pozostałej działalności statutowej
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)
D. Przychody z działalności gospodarczej
E. Koszty działalności gospodarczej
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F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)
G. Koszty ogólnego zarządu
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)
I.

Pozostałe przychody operacyjne

J.

Pozostałe koszty operacyjne

K. Przychody finansowe
L. Koszty finansowe
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M-N)
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Informacja dodatkowa:
Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i
strat informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki,
a w szczególności:
1) informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych

w

bilansie,

ze

wskazaniem

charakteru

i formy

wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;
2) informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów
administrujących,

zarządzających

i

nadzorujących,

ze

wskazaniem

oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych,
odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu
tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem
dla każdej kategorii;
3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;
4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł,
w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek
członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;
5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;
6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza
w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych
kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu
wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych;
8) inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy
jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku
nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.”.

