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WAŻNE INFORMACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 

Począwszy od 5 września 2014 roku na mocy przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o 

zmianie ustawy o rachunkowości, obowiązują nowe zasady rachunkowości dla organizacji 

pozarządowych tj. m.in. fundacji i stowarzyszeń nieprowadzących działalności 

gospodarczej.  

 

Z dniem tym przestają obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 

listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek 

niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, którego 

postanowienia zostały przeniesione do ustawy o rachunkowości.  

Zmiany te związane są z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych 

rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE 

oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, 

s. 19). Regulacje zawarte w dyrektywie (art. 3 ust. 1 dyrektywy) umożliwiają państwom 

członkowskim wprowadzenie uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej dla jednostek 

mikro. 

Ustawa wprowadza możliwość sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego 

przez jednostki mikro oraz definiuje podmioty zaliczane do jednostek mikro.  

 

Uproszczenia obejmują możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego 

(jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat), zwolnienie ze 

sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, pod warunkiem że niektóre 

informacje, objęte dotychczas zakresem informacyjnym tych elementów sprawozdania 

finansowego, zostaną przez jednostki mikro ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu. 

W przypadku gdy jednostka mikro skorzysta z jakiegokolwiek uproszczenia w zakresie 

sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności, nie będzie mogła stosować wartości 

godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów. Przyczyni się to do 

obniżenia kosztów przygotowania sprawozdania finansowego oraz kosztów bieżącego 

prowadzenia rachunkowości. 
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Do grupt jednostek mikro w rozumieniu przepisów są: stowarzyszenia, związki zawodowe, 

organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców 

zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-

zawodowe organizacje rolników (np. kółka rolnicze czy też rolnicze zrzeszenia branżowe), 

organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła oraz 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Powyższe jednostki będą zaliczone do 

jednostek mikro, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej. 

 

Do jednostek mikro zalicza się również osoby fizyczne prowadzące działalność, spółki cywilne 

osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, pod warunkiem, że 

przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły 

równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za 

poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie 

ksiąg rachunkowych – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie 

ksiąg rachunkowych. 

Nowe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy w przypadku sprawozdań finansowych 

sporządzanych za rok 2014. 

Stosowanie uproszczeń dla jednostek mikro zawsze jest dobrowolne, co oznacza, że 

jednostki mogą sporządzać sprawozdania w formie uproszczonej, jeśli się na to zdecydują. 

Aby skorzystać z takiej możliwości organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, czyli 

właściciele jednostki, musi podjąć taką decyzję. O stosowaniu przez jednostkę 

uproszczonych rozwiązań należy poinformować w przyjętych zasadach rachunkowości. 

Zgodnie z art. 28a dodanym do ustawy o rachunkowości jednostka mikro nie może stosować 

wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej ani skorygowanej ceny nabycia. W związku 

z tym jednostka przy wycenie stosuje ceny historyczne, które są proste do określenia, jednak nie 

pokazują aktualnej wartości posiadanych aktywów i pasywów. Zakaz stosowania wyceny według 

wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia dotyczy tylko jednostek mikro, które zdecydują się 

korzystać z przewidzianych dla nich uproszczeń  sprawozdawczych. 

W jednostkach mikro stosujących uproszczenia sprawozdanie finansowe składa się z: 

a/   informacji ogólnych,  

b/ bilansu wraz z informacjami uzupełniającymi do bilansu oraz  

c/ rachunku zysków i strat. 

W ramach informacji ogólnych jednostka musi określić następujące informacje: 
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1) firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania 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 zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro, z 

wyszczególnieniem wybranych uproszczeń, 

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie 

istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności, 

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 

(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 

finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 

Bilans jednostek mikro składa się z jedynie kilku bardzo zagregowanych pozycji aktywów 

(aktywa trwałe, w tym środki trwałe oraz aktywa obrotowe, w tym: zapasy i należności 

krótkoterminowe) oraz źródeł ich finansowania (kapitał własny, w tym: kapitał podstawowy i 

należne wpłaty na kapitał podstawowy oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 

rezerwy na zobowiązania i zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek). Niezwykle istotną 

częścią bilansu jednostek mikro są informacje uzupełniające zawierające kwotę wszelkich 

zobowiązań finansowych, kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów 

administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz informacje o udziałach (akcjach) własnych. 

W zamieszczonym do ustawy zmieniającej załączniku ustawodawca wskazał uproszczony 

wariant porównawczy rachunku zysków i strat, co nie oznacza, że jedyną dopuszczalną 

ewidencją działalności operacyjnej jest ten właśnie wariant. Jednostki prowadzące działalność 

produkcyjną lub usługową  mogą, a wręcz powinny ewidencjonować koszty równolegle w układzie 

kalkulacyjnym. 

 

Jednostkami mikro są także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne 

osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, które co prawda nie osiągnęły 

przychodów w wysokości równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro, jednak dobrowolnie 

zdecydowały się stosować zasady rachunkowości określone w ustawie o rachunkowości (zgodnie 

z art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości). 


