UPROSZCZENIA DLA PODMIOTÓW
PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSIĘGI
KSIĘGI RACHUNKOWE

W sierpniu 2014 roku weszła w życie zmiana przepisów w ustawie o rachunkowości.
rachunkowości Wprowadzono szereg uproszeń
dla niewielkich podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy o rachunkowości. Poniżej przedstawiamy krótką
informację o zakresie wprowadzonych zmian.
1. Uproszczenia dla jednostek Mikro
Podmioty będące jednostkami Mikro mogą:
•

•
•
•

sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe,
składającego się ze skróconego bilansu oraz
skróconego RZiS,
nie sporządzać informacji dodatkowej,
nie sporządzać sprawozdania z działalności,
w przypadku obowiązku badania sprawozdania mogą
nie sporządzać zmian w kapitale własnym oraz
rachunku przepływów pieniężnych

2. Definicja jednostek Mikro

Jednostkami Mikro są
1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również
w organizacji) i spółki cywilne, inne osoby prawne,
a także
oddziały
przedsiębiorców
zagranicznych
(w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej), jeżeli jednostki te w roku obrotowym,
za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz
w roku
poprzedzającym
ten
rok
obrotowy,
a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność
w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność,
nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących
trzech wielkości:
a) 1 500 000,00 zł – w przypadku sumy aktywów
bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 3 000 000,00 zł – w przypadku przychodów netto
ze sprzedaży towarów i produktów za rok
obrotowy,
c) 10 osób – w przypadku średniorocznego
zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;
2) stowarzyszenia,
związki
zawodowe,
organizacje
pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, (…) – jeżeli
nie prowadzą działalności gospodarczej;
3) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki
jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich
przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów
i operacji
finansowych
wyniosły
równowartość
w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000,00 EUR i nie
więcej niż 2 000 000,00 EUR za poprzedni rok obrotowy;
w przypadku jednostek rozpoczynających działalność
albo prowadzenie ksiąg rachunkowych – w roku
obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo
prowadzenie ksiąg rachunkowych;

4) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki
jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które
prowadzą księgi rachunkowe dobrowolnie w sytuacji,
gdy ich przychody nie osiągnęły przychodów
w wysokości równowartości w walucie polskiej
1 200 000,00 EUR.

Uwaga!
Warunkiem koniecznym, aby jednostki spełniające
powyższe warunki stały się jednostkami mikro, jest podjęcie
przez organ zatwierdzający decyzji w sprawie sporządzania
sporządzania
upr
proszczeń
sprawozdania finansowego z zastosowaniem u
proszczeń
przewidzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek
mikro.
3. Zawartość uproszczonego
uproszczonego bilansu i rachunku zysków
i strat
Uproszczony bilans prezentuje jedynie dane o:
•
•
•
•

Aktywach trwałych w tym środkach trwałych
Aktywach
obrotowych
w
tym:
zapasach
i należnościach
Kapitale własnym w tym kapitale podstawowym
i należnych wpłatach na kapitał podstawowy
Zobowiązaniach i rezerwach w tym rezerwach
na zobowiązania oraz kredytach i pożyczkach.

Uproszczony rachunek zysków i strat:
•

•

Agreguje przychody z działalności operacyjnej
do jednej wartości a koszty tej działalności
do czterech.
Nie zawiera szczegółowych informacji o pozostałych
przychodach i kosztach operacyjnych oraz kosztach
i przychodach finansowych

Przykładowy wzór uproszczonego bilansu i rachunku
zysków i strat znajduje się na naszej stronie internetowej
www.mazuripartnerzy.pl w dziale aktualności.
W związku z powyższymi zmianami prosimy o rozpatrzenie
czy kierowane przez Państwa podmioty kwalifikują się
do uznania ich za Mikro przedsiębiorstwa a jeżeli tak, to
czy chcielibyście Państwo wprowadzić uproszczenia
dopuszczane ustawą o rachunkowości w sprawozdaniu za
rok 2014.
Zwracamy uwagę, że w przypadku sporządzania sprawozdań
na potrzeby banków kredytujących uproszczone wersje
sprawozdań mogą być niewystarczające.
W przypadku pytań lub wątpliwości
wątpliwości prosimy o kontakt.
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