
Opublikowano ustaw ę o zmianie ustawy o rachunkowo ści wprowadzaj ącą 

m.in. uproszczenia dla jednostek małych  

 
W Dzienniku Ustaw z 8 wrze śnia 2015 r. pod poz. 1333 opublikowano ustaw ę z dnia 23 lipca 

2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowo ści oraz niektórych innych ustaw. 
 
Najważniejsze zmiany to m.in.:  

• zmiany przepisów dotyczących sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 
 

• usunięcie kategorii strat i zysków nadzwyczajnych i prezentacja zdarzeń losowych, 
 

• rozszerzenie katalogu jednostek sporządzających sprawozdanie z działalności, 
 

• wprowadzenie obowiązku sporządzania sprawozdania z płatności na rzecz administracji 
publicznych, 
 

• rozszerzenie katalogu jednostek, których sprawozdania podlegają obowiązkowemu badaniu 
o krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego, 
 

• nowe zasady odpisywania kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy, 
 

• zmiany w zakresie informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym. 

• rozszerzenie aktualnego katalogu jednostek mogących stosować uproszczenia związane z 
kwalifikacją umów leasingowych według zasad określonych w przepisach podatkowych, 
możliwością niestosowania przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych, czy 
nieustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
 

• modyfikacja art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości, który dotyczy dnia, na który przelicza się 
wielkości wyrażone w euro. 
 

Dla jednostek małych przewidziano w znowelizowanej ustawie o rachunkowości oddzielny wzór 
sprawozdania finansowego stanowiący nowy załącznik nr 5 do ustawy. 

Zgodnie z tym wzorem sprawozdanie finansowe jednostek małych składa się z: 

• uproszczonego bilansu, 
 

• uproszczonego rachunku zysków i strat (do wyboru wariant kalkulacyjny lub porównawczy), 
 

• skróconej informacji dodatkowej z ograniczoną ilością ujawnień. 

Ponadto uproszczeniem dla małych jednostek jest możliwość rezygnacji z opracowywania: 

• zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych - 
nawet w sytuacji gdy jednostki te będą zobowiązane na podstawie art. 64 ustawy o 
rachunkowości poddać swoje sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta 
(nowe art. 48a ust. 4 i art. 48b ust. 5), 
 

• sprawozdania z działalności, pod warunkiem, że w informacji dodatkowej jednostka mała 
zaprezentuje informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych (nowy art. 49 ust. 5). 
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