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Rozdział 1. Zasady sporządzania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego 

1.1. Wprowadzenie

Zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostek powiązanych zostały uregulowane 
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwanej w dalszej części RachU, oraz 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad 
sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skon-
solidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, zwanym w dalszej części Rozpo-
rządzeniem o konsolidacji. 

Podstawowy zakres ujawnień, który powinien zostać zaprezentowany w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym przedstawiony został w Rozporządzeniu o konsolidacji.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 RachU w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy jednost-
ka może stosować Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) wydane przez Komitet Standar-
dów Rachunkowości. Przygotowując skonsolidowane sprawozdanie finansowe, należy więc 
uwzględnić postanowienia:
– KSR 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”,
– KSR 2 „Podatek odroczony”,
– KSR 4 „Utrata wartości aktywów”.

W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego jednostka może stosować Między-
narodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w szczególności te, które dotyczą 
sprawozdań skonsolidowanych i wyceny udziałów metodą praw własności:
– MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”,
– MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”,
– MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne”,
– MSSF 12 „Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki”,
– MSSF 13 „Wartość godziwa”,
– MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe”,
– MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia”.

Standardy międzynarodowe mogą być zastosowane, pod warunkiem że zasady w nich za-
warte nie są sprzeczne z postanowieniami RachU.

W przypadku jednostek dominujących, będących emitentami papierów wartościowych do-
puszczonymi do publicznego obrotu lub bankami, muszą one przygotować skonsolidowane 
sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi 
w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. W sprawach nieuregulowanych mogą one także 
korzystać z przepisów RachU, Rozporządzenia o konsolidacji oraz KSR (pod warunkiem że prze-
pisy polskie nie są sprzeczne z postanowieniami standardów międzynarodowych).

Ze względu na specyfikę działalności i odmienne zasady sprawozdawczości finansowej 
w dalszej części pominięto zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
przez jednostki będące bankami i ubezpieczycielami.

W rozdziałach II–IV zostaną przedstawione zasady przygotowania skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego oraz korekty i wyłączenia konsolidacyjne zgodnie z RachU oraz Roz-
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porządzeniem o konsolidacji, w rozdziale V opisane zostaną różnice pomiędzy standardami 
międzynarodowymi a RachU.

1.2. Charakterystyka grupy kapitałowej

Pierwszym podstawowym zagadnieniem związanym z przygotowaniem skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego jest podział jednostek na trzy grupy:
1) jednostka dominująca – jednostki zależne,
2) wspólnik jednostki współzależnej – jednostka współzależna,
3) znaczący inwestor – jednostka stowarzyszona.

W zależności od statusu jednostki (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona) powin-
na być zastosowana odpowiednia metoda konsolidacji lub wyceny udziałów.

W dniu 23 lipca 2015 r. została znowelizowana RachU. Zmienione zostały m.in. szczegółowe 
definicje dotyczące jednostek powiązanych ujęte w rozdziale 1 RachU. Zmiany mają zastosowanie 
do skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający 
się 1 stycznia 2016 r. i po tej dacie (jednostki mogą zastosować zmienione przepisy po raz pierw-
szy do skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy kończący się 
po dniu wejścia w życie znowelizowanej ustawy). Porównanie przepisów RachU w zakresie jed-
nostek powiązanych przed i po nowelizacji zaprezentowano w poniższych tabelach.

Tabela 1. Porównanie RachU przed nowelizacją i po nowelizacji

RachU przed nowelizacją RachU po nowelizacji 

Art. 3 ust. 1 pkt 37
Jednostka dominująca – jest jednostką będącą 
spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwo-
wym, sprawującą kontrolę nad inną jednostką, 
a w szczególności:
a) posiadającą bezpośrednio lub pośrednio przez 

udziały większość ogólnej liczby głosów w or-
ganie stanowiącym innej jednostki (zależnej), 
także na podstawie porozumień z innymi upraw-
nionymi do głosu, wykonującymi swe prawa 
głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub

b) uprawnioną do kierowania polityką finansową 
i operacyjną innej jednostki (zależnej) w spo-
sób samodzielny lub przez wyznaczone przez 
siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy 
zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, po-
siadającymi, na podstawie statutu lub umowy 
spółki, łącznie z jednostką dominującą, więk-
szość ogólnej liczby głosów w organie stano-
wiącym, lub

c) uprawnioną do powoływania i odwoływania 
większości członków organów zarządzających, 
nadzorujących lub administrujących innej jed-
nostki (zależnej), lub

d) będącą udziałowcem jednostki, której członko-
wie zarządu w poprzednim roku obrotowym, 
w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu 
sporządzenia sprawozdania finansowego za 

Art. 3 ust. 1 pkt 37
Jednostka dominująca – jest jednostką będącą 
spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwo-
wym, sprawującą kontrolę nad jednostką zależną, 
a w szczególności: 
a) posiadającą bezpośrednio lub pośrednio więk-

szość ogólnej liczby głosów w organie stano-
wiącym jednostki zależnej, także na podstawie 
porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, 
wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą 
jednostki dominującej, lub

b) będącą udziałowcem jednostki zależnej 
i uprawnioną do kierowania polityką finanso-
wą i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób 
samodzielny lub przez wyznaczone przez sie-
bie osoby lub jednostki na podstawie umowy 
zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, po-
siadającymi na podstawie statutu lub umowy 
spółki, łącznie z jednostką dominującą, więk-
szość ogólnej liczby głosów w organie stano-
wiącym, lub

c) będącą udziałowcem jednostki zależnej i upraw-
nioną do powoływania i odwoływania więk-
szości członków organów zarządzających, 
nadzorujących lub administrujących tej jednost-
ki zależnej, lub
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RachU przed nowelizacją RachU po nowelizacji 

 bieżący rok obrotowy stanowią jednocześnie 
więcej niż połowę składu zarządu tej jednost-
ki (zależnej) lub osoby, które zostały powołane 
do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykony-
wania przez jednostkę dominującą prawa głosu 
w organach tej jednostki (zależnej).

d) będącą udziałowcem jednostki zależnej, której 
więcej niż połowę składu organów zarządzają-
cych, nadzorujących lub administrujących w po-
przednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego 
roku obrotowego i do czasu sporządzenia spra-
wozdania finansowego za bieżący rok obroto-
wy stanowią osoby powołane do pełnienia tych 
funkcji w rezultacie wykonywania przez jed-
nostkę dominującą prawa głosu w organach tej 
jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub 
osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej 
prawa, o których mowa w lit. a, c lub e, lub

e) będącą udziałowcem jednostki zależnej i upraw-
nioną do kierowania polityką finansową i ope-
racyjną tej jednostki zależnej, na podstawie 
umowy zawartej z tą jednostką zależną albo sta-
tutu lub umowy tej jednostki zależnej.

Art. 3 ust.1 pkt 39
Jednostka zależna – jednostka będąca spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym 
zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, kontrolowana przez jednostkę dominującą.

Art. 3 ust.1 pkt 34
Sprawowanie kontroli nad inną jednostką – zdolność jednostki do kierowania polityką finansową 
i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności.

Art. 3 ust.1 pkt 37a
Jednostka dominująca niższego szczebla – jednostka będąca spółką handlową lub przedsiębiorstwem 
państwowym, która jest jednocześnie jednostką zależną od innej spółki handlowej lub przedsiębiorstwa 
państwowego i jednostką dominującą w stosunku do co najmniej jednej spółki handlowej.

Art. 3 ust.1 pkt 37b
Jednostka dominująca wyższego szczebla – jednostka będąca spółką handlową lub przedsiębiorstwem 
państwowym, która jest jednostką dominującą w stosunku do jednostki dominującej niższego szczebla.

Artykuł 1 znowelizowanej RachU wprowadza dodatkowe wyjaśnienie dotyczące liczenia 
praw głosu. Prawa głosu oraz prawa powoływania i odwoływania członków organów zarzą-
dzających, nadzorujących lub administrujących należące do dowolnej innej jednostki zależnej, 
a także prawa należące do osób działających w imieniu własnym, ale na rzecz jednostki domi-
nującej lub innej jednostki zależnej są sumowane z odpowiednimi prawami jednostki dominu-
jącej. Prawa te są pomniejszane o prawa:
1) związane z udziałami posiadanymi w imieniu osoby, która nie jest jednostką dominującą 

ani jej jednostką zależną, lub 
2) związane z udziałami posiadanymi tytułem zabezpieczenia, o ile przedmiotowe prawa są wy-

konywane zgodnie z otrzymanymi instrukcjami, lub 
3) związane z udziałami posiadanymi w związku z udzielaniem pożyczek w ramach zwykłej dzia-

łalności, o ile prawa głosu są wykonywane w interesie osoby dostarczającej zabezpieczenia.
Łączne prawa głosu udziałowców w jednostce zależnej są pomniejszane o prawa głosu 

związane z udziałami posiadanymi przez tę jednostkę (zależną), jej jednostkę zależną lub osobę 
działającą w imieniu własnym, ale na rzecz tych jednostek.

Przy ustalaniu ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej uwzględnia 
się głosy posiadane bezpośrednio przez jednostkę dominującą, a także głosy posiadane pośred-
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nio przez jednostki zależne od jednostki dominującej, objęte skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym. Udział w liczbie głosów jest niezbędny do ustalenia statusu jednostki (jednostka 
zależna/jednostka stowarzyszona), natomiast wszystkie korekty konsolidacyjne powinny być 
ustalane w oparciu o bieżący udział w kapitale podstawowym jednostki (po uwzględnieniu rów-
nież udziałów posiadanych przez jednostki zależne w ramach grupy kapitałowej).

Tabela 2. Porównanie RachU przed nowelizacją i po nowelizacji

RachU przed nowelizacją RachU po nowelizacji 

Art. 3 ust. 1 pkt 36
Znaczący wpływ na inną jednostkę – niemają-
ca znamion sprawowania kontroli lub współkontroli 
zdolność jednostki do wpływania na politykę finan-
sową i operacyjną innej jednostki, w szczególności 
przez:
a) udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podzia-

łu zysku lub pokrycia straty,
b) zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorują-

cym lub administrującym,
c) przeprowadzanie istotnych transakcji z tą jednost-

ką,
d) udostępnianie tej jednostce informacji technicz-

nych o zasadniczym znaczeniu dla jej działalności,
e) możliwość wymiany członków organów zarządza-

jących, nadzorujących lub administrujących.

Art. 3 ust. 1 pkt 36
Znaczący wpływ na inną jednostkę – niema-
jąca znamion sprawowania kontroli lub współ-
kontroli zdolność jednostki do wpływania na 
politykę finansową i operacyjną innej jednostki, 
w szczególności przez:
a) udział w podejmowaniu decyzji w sprawie 

podziału zysku lub pokrycia straty lub
b) zasiadanie w organie zarządzającym, nadzo-

rującym lub administrującym, lub
c) przeprowadzanie istotnych transakcji z tą jed-

nostką, lub
d) udostępnianie tej jednostce informacji tech-

nicznych o zasadniczym znaczeniu dla jej 
działalności, lub 

e) możliwość powoływania lub odwoływania 
członków organów zarządzających, nadzoru-
jących lub administrujących, lub

f) posiadanie nie mniej niż 20% głosów w orga-
nie stanowiącym tej jednostki.

Art. 3 ust. 1 pkt 38
Znaczący inwestor – jest jednostką będącą spółką 
handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, po-
siadającą w innej jednostce – niebędącej jednostką 
zależną lub współzależną – nie mniej niż 20% gło-
sów w organie stanowiącym tej jednostki i wywie-
rającą znaczący wpływ wobec tej jednostki, przy 
czym liczbę głosów ustala się z zachowaniem zasady 
określonej w pkt 37 lit. a. Udział w ogólnej liczbie 
głosów może być mniejszy niż 20%, jeżeli inne oko-
liczności, wymienione w pkt 36 wskazują na wywie-
ranie znaczącego wpływu.

Art. 3 ust. 1 pkt 38
Znaczący inwestor – jest jednostką będącą 
spółką handlową lub przedsiębiorstwem pań-
stwowym, która posiada zaangażowanie w kapi-
tale innej jednostki i wywiera znaczący wpływ 
na tę jednostkę.

Art. 3 ust. 1 pkt 41
Jednostka stowarzyszona – jednostka będąca spółką 
handlową lub podmiotem utworzonym i działającym 
zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, na 
którą znaczący inwestor wywiera znaczący wpływ.

Art. 3 ust. 1 pkt 41
Jednostka stowarzyszona – jednostka będąca 
spółką handlową lub podmiotem utworzonym 
i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa 
handlowego, w której znaczący inwestor posiada 
zaangażowanie w kapitale oraz na którą wywiera 
znaczący wpływ.

Art. 3 ust. 1 pkt 44
Grupa kapitałowa – jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi.

Art. 3 ust. 1 pkt 42
Jednostki podporządkowane – jednostki zależne, współzależne oraz stowarzyszone.
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RachU przed nowelizacją RachU po nowelizacji 

Art. 3 ust. 1 pkt 43
Jednostki powiązane z jednostką – jej jednostka 
dominująca, znaczący inwestor, jej jednostki zależne, 
współzależne i stowarzyszone oraz jednostki znaj-
dujące się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą, 
a także wspólnika jednostki współzależnej.

Art. 3 ust.1 pkt 43
Jednostki powiązane – dwie lub więcej jedno-
stek wchodzących w skład danej grupy kapita-
łowej.

Art. 3 ust. 1 pkt 35
Sprawowanie współkontroli nad inną jednostką – zdolność wspólnika jednostki współzależnej na 
równi z innymi wspólnikami, na zasadach określonych w zawartej pomiędzy nimi umowie, umowie 
spółki lub statucie, do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki, w celu osiągania wspól-
nie korzyści ekonomicznych z jej działalności.

Art. 3 ust. 1 pkt 37c
Wspólnik jednostki współzależnej – jednostka będąca spółką handlową lub przedsiębiorstwem pań-
stwowym, sprawująca wraz z innymi udziałowcami współkontrolę nad jednostką współzależną.

Art. 3 ust. 1 pkt 40
Jednostka współzależna – jednostka, która jest współkontrolowana przez wspólników na podstawie 
zawartej pomiędzy nimi umowy, umowy spółki lub statutu.

Znowelizowana ustawa o rachunkowości wprowadziła pojęcie zaangażowania w kapitale, 
przez które rozumie się jakikolwiek udział w kapitale innej jednostki, mający charakter trwałego 
powiązania. Trwałe powiązanie występuje zawsze w przypadku nabycia, zakupu lub pozyskania 
w innej formie udziału w kapitale jednostki stowarzyszonej, chyba że zbycie udziału w krótkim 
okresie od dnia jego nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie jest wysoce prawdopodobne, 
poprzez zawarcie wiążącej umowy lub podjęcie innych aktywnych działań dotyczących zbycia.

Ustalając znaczący wpływ, należy także wziąć pod uwagę łączny udział w liczbie głosów 
(wraz z udziałami posiadanymi przez jednostki zależne). Korekty związane z wyceną udziałów 
w jednostkach stowarzyszonych metodą praw własności ustalane są w oparciu o łączny udział 
w kapitale podstawowym.

Przy ustalaniu statusu jednostki współzależnej nie bierzemy pod uwagę udziału w liczbie 
głosów lub kapitale podstawowym jednostki. Podstawowym czynnikiem jest współkontrola, czyli 
takie same zdolności wszystkich wspólników jednostki do kierowania jej polityką finansową 
i operacyjną, które muszą być określone w umowie lub statucie jednostki lub umowie zawartej 
pomiędzy wspólnikami. Jeżeli nie ma odpowiednich zapisów ani umów pomiędzy wspólnikami, 
mamy do czynienia z jednostką zależną lub stowarzyszoną. Korekty związane z konsolidacją 
metodą proporcjonalną lub wyceną udziałów metodą praw własności w jednostkach współza-
leżnych ustalane są na podstawie bieżącego udziału w kapitale podstawowym.

Metody konsolidacji
Podział jednostek na trzy podstawowe grupy jest bardzo ważny z uwagi na metodę, którą nale-
ży zastosować do prezentacji danych poszczególnych jednostek w skonsolidowanym sprawo-
zdaniu finansowym:
1) jednostki zależne – konsolidacja metodą pełną,
2) jednostki współzależne – konsolidacja metodą proporcjonalną lub wycena udziałów meto-

dą praw własności,
3) jednostki stowarzyszone – wycena udziałów metodą praw własności.

Konsolidacja metodą pełną polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich 
sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych w pełnej wartości, bez 
względu na udział jednostki dominującej w własności jednostek zależnych, oraz dokonaniu 
wyłączeń i korekt.
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Metoda konsolidacji proporcjonalnej polega na sumowaniu poszczególnych pozycji spra-
wozdań finansowych wspólnika jednostki współzależnej w pełnej wartości, z częścią wartości 
poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostek współzależnych, proporcjonalną 
do udziałów posiadanych przez jednostki grupy kapitałowej objętej konsolidacją, dokonaniu 
wyłączeń oraz innych korekt.

Metoda praw własności polega na wykazywaniu udziałów w jednostkach stowarzyszo-
nych (współzależnych) w cenie ich nabycia, powiększonej lub pomniejszonej o przypadające 
na rzecz znaczącego inwestora (wspólnika jednostki współzależnej) zwiększenia lub zmniejsze-
nia kapitału własnego, jakie nastąpiły od dnia uzyskania współkontroli lub znaczącego wpływu 
do dnia bilansowego.

1.3. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdania 
finansowego jednostek powiązanych

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza jednostka dominująca mająca siedzibę lub 
miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawozdanie to obej-
muje dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu 
na to, w jakim państwie znajduje się ich siedziba, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapi-
tałowa stanowiła jedną jednostkę. Jeżeli jednostki grupy kapitałowej:
1) są również znaczącymi inwestorami – posiadają udziały w jednostkach stowarzyszonych – 

to udziały te wycenia się metodą praw własności,
2) posiadają udziały w jednostkach współzależnych – to dane tych jednostek obejmuje się 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przy zastosowaniu metody proporcjonalnej 
lub udziały w tych jednostkach wycenia się metodą praw własności.

W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego – obejmujące co najmniej 

informacje określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia o konsolidacji,
2) skonsolidowany bilans – zawierający składniki wykazane w kolejności i w sposób okre-

ślony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia o konsolidacji,
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat – zawierający przychody i koszty w kolejności 

i w sposób określony w załączniku nr 3 do Rozporządzenia o konsolidacji,
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych – obejmujący informacje w zakresie 

określonym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia o konsolidacji,
5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym – obejmujące informacje o zmia-

nach poszczególnych składników skonsolidowanego kapitału, w zakresie określonym w za-
łączniku nr 5 do Rozporządzenia o konsolidacji,

6) dodatkowe informacje i objaśnienia – wchodzące w skład informacji dodatkowej, okre-
ślone w załączniku nr 6 do Rozporządzenia o konsolidacji.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazuje się dane za rok obrotowy oraz 

za rok poprzedzający, jeżeli jednostka dominująca była obowiązana, stosownie do przepisów 
RachU, do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok poprzedzający. 
W przypadku powstania grupy kapitałowej w ciągu roku, danymi porównawczymi za poprzedza-
jący rok obrotowy są dane jednostki dominującej. W sytuacji gdy jednostka dominująca przed 
dniem powstania grupy kapitałowej lub powstania obowiązku sporządzenia skonsolidowane-
go sprawozdania finansowego posiadała udziały w jednostkach zależnych, współzależnych lub 
stowarzyszonych, to danymi porównawczymi powinny być dane jednostki dominującej wraz 
z danymi tych jednostek. Wykazać je należy w taki sposób, jakby jednostka dominująca sporzą-
dzała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.
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Jednostka dominująca może sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe na inny 
dzień bilansowy niż dzień kończący rok obrotowy, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych 
przepisów.

Skonsolidowane sprawozdanie jednostek powiązanych obejmuje sprawozdania finansowe 
jednostek podporządkowanych, sporządzone na ten sam dzień bilansowy i za ten sam okres. 
Dzień bilansowy, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe jednostki podporządko-
wanej objętej sprawozdaniem skonsolidowanym, może wyprzedzać dzień bilansowy, na który 
sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jednak nie więcej niż o trzy miesiące. 
Sprawozdanie to obejmuje taką samą liczbę kolejnych miesięcy jak skonsolidowane sprawo-
zdanie finansowe i jest sporządzane za taki sam okres i na taki sam dzień bilansowy w kolej-
nych latach. Zgodnie z Rozporządzeniem o konsolidacji, w przypadku wystąpienia istotnych 
transakcji pomiędzy dniem bilansowym jednostki zależnej a dniem bilansowym przyjętym dla 
grupy kapitałowej wykazanie transakcji tylko w informacji dodatkowej może np. spowodować, 
że istotne transakcje w ramach grupy nie zostaną wyeliminowane. Jeżeli więc w tym okresie 
wystąpiły istotne transakcje (nie tylko w ramach grupy, ale też z jednostkami spoza grupy), po-
winny być one wykazane w sprawozdaniu finansowym jednostki zależnej. Należy więc prze-
kształcić sprawozdanie finansowe jednostki zależnej i ująć w nim skutki wszystkich istotnych 
transakcji, które wystąpiły pomiędzy dniem bilansowym jednostki zależnej a dniem bilansowym 
przyjętym dla grupy kapitałowej. W pozostałych przypadkach, jeżeli dzień bilansowy jednostki 
podporządkowanej wyprzedza dzień bilansowy jednostki dominującej o więcej niż trzy miesią-
ce, jednostki podporządkowane sporządzają dodatkowo oddzielne sprawozdania finansowe za 
okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest jednak przygotowanie, przez jednostki spo-
rządzające sprawozdania finansowe za inny rok obrotowy niż jednostka dominująca, dodatko-
wego sprawozdania finansowego wraz z informacjami niezbędnymi do wprowadzenia korekt 
konsolidacyjnych. 

Jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie później niż 
w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który przygotowuje roczne sprawozdanie finanso-
we. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki dominującej oraz 
inne osoby odpowiedzialne za jego przygotowanie.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ za-
twierdzający jednostki dominującej, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega badaniu i ogłaszaniu.
Kierownik jednostki dominującej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego skonsoli-

dowanego sprawozdania finansowego:
1) składa we właściwym rejestrze sądowym:

a) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej,
b) opinię biegłego rewidenta,
c) odpis uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
d) sprawozdanie z działalności;

2) obowiązany jest złożyć do ogłoszenia:
a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowany bilans,
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat,
d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy,
f) opinię biegłego rewidenta,
g) odpis uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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1.4. Wyłączenia z konsolidacji

1.4.1. Wyłączenia z obowiązku sporządzania sprawozdania 
skonsolidowanego

Ustawa o rachunkowości przewiduje trzy przypadki, w których jednostka dominująca nie musi 
przygotowywać skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uproszczenia te mogą być za-
stosowane do:
1) tzw. małych grup kapitałowych,
2) jednostek dominujących niższego szczebla,
3) jednostek dominujących, które wyłączyły z konsolidacji wszystkie jednostki zależne (np. 

takie, których dane finansowe są nieistotne).
Jeśli jednostka dominująca nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, we 

wprowadzeniu do sprawozdania finansowego i w informacji dodatkowej powinna opisać wyłą-
czenie z podaniem m.in. struktury grupy kapitałowej oraz przyczyny tej rezygnacji (z powoła-
niem się na odpowiedni artykuł RachU dopuszczający takie wyłączenie).

Znowelizowana w dniu 23 lipca 2015 r. RachU wprowadziła zmiany w zakresie zwol-
nień jednostek dominujących z konsolidacji. Zmiany te mają zastosowanie do skonsolidowa-
nych sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 
2016 r. i po tej dacie (jednostki mogą zastosować zmienione przepisy po raz pierwszy do skon-
solidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy kończący się po dniu 
wejścia w życie znowelizowanej ustawy). W poniższych tabelach porównano przepisy RachU 
przed i po nowelizacji w zakresie zwolnień z obowiązku sporządzania sprawozdań skonsolido-
wanych przez jednostki dominujące.

Tabela 3. Zwolnienia jednostek dominujących z konsolidacji przed zmianą RachU i po 
tej zmianie

RachU przed nowelizacją RachU po nowelizacji 

Art. 56 ust. 1
Jednostka dominująca może nie sporządzać 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz 
na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok ob-
rotowy łączne dane jednostki dominującej oraz 
wszystkich jednostek zależnych każdego szczeb-
la, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, 
o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, spełniają co 
najmniej dwa z następujących warunków:
1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przelicze-

niu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 
osób,

2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie 
przekroczyła równowartości 7 500 000 euro,

3) łączne przychody netto ze sprzedaży produk-
tów i towarów oraz operacji finansowych w wa-
lucie polskiej nie przekroczyły równowartości 
15 000 000 euro

Art. 56 ust. 1
Jednostka dominująca może nie sporządzać 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz 
na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok ob-
rotowy łączne dane jednostki dominującej oraz 
wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla:
1)  przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych, 

o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, nie przekro-
czyły co najmniej dwóch z następujących trzech 
wielkości:

a) 38 400 000 zł – w przypadku sumy aktywów bi-
lansu na koniec roku obrotowego,

b) 76 800 000 zł – w przypadku przychodów netto 
ze sprzedaży towarów i produktów za rok ob-
rotowy,

c) 250 osób – w przypadku średniorocznego za-
trudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;

2) po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych, 
o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, nie przekro-
czyły co najmniej dwóch z następujących trzech 
wielkości:
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RachU przed nowelizacją RachU po nowelizacji 

a) 32 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bi-
lansu na koniec roku obrotowego,

b) 64 000 000 zł – w przypadku przychodów netto 
ze sprzedaży towarów i produktów za rok ob-
rotowy,

c) 250 osób – w przypadku średniorocznego za-
trudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

1a. Jednostka dominująca, która jest zwolniona ze spo-
rządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowe-
go na podstawie ust. 1 pkt 1 lub 2, traci to prawo, jeżeli 
na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bi-
lansowy roku poprzedzającego rok obrotowy przekro-
czyła dwie z określonych w ust. 1 pkt 2 wielkości, ze 
skutkiem dla bieżącego roku obrotowego.

Art. 56 ust. 2
Jednostka dominująca, zależna od innej jednostki, 
mającej siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu 
na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego, może nie sporządzać skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, jeżeli:
1) jednostka dominująca wyższego szczebla po-

siada co najmniej 90% udziałów tej jednostki, 
a wszyscy pozostali udziałowcy tej jednostki 
wyrazili zgodę;

2) jednostka dominująca wyższego szczebla obej-
mie konsolidacją zarówno zależną od niej jed-
nostkę dominującą, jak i wszystkie jednostki 
zależne od jednostki dominującej zwolnionej ze 
sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego.

Art. 56 ust. 2
Jednostka dominująca, zależna od innej jednostki, 
mającej siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu 
na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go, może nie sporządzać skonsolidowanego sprawo-
zdania finansowego, jeżeli:
1) jednostka dominująca wyższego szczebla posia-

da 100% udziałów tej jednostki, przy czym nie 
są brane pod uwagę udziały w tej jednostce posia-
dane przez członków jej organów administrują-
cych, zarządzających lub nadzorujących na mocy 
zobowiązania prawnego lub zobowiązania okre-
ślonego w jej statucie lub umowie, lub

2) jednostka dominująca wyższego szczebla posiada 
co najmniej 90% udziałów tej jednostki, a pozo-
stali udziałowcy tej jednostki zatwierdzili decyzję 
o niesporządzaniu skonsolidowanego sprawozda-
nia finansowego.

2a. Przepis ust. 2 stosuje się, jeżeli spełnione zostały 
łącznie następujące warunki:
1) jednostka dominująca wyższego szczebla obejmie 

konsolidacją zarówno zależną od niej jednostkę do-
minującą niesporządzającą skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego, jak i wszystkie jej jednostki 
zależne, które podlegałyby konsolidacji przez jed-
nostkę dominującą z uwzględnieniem art. 57 i art. 58;

2) kierownik jednostki dominującej niesporządzają-
cej skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
wypełni obowiązek określony w art. 69 ust. 4;

3) jednostka dominująca niesporządzająca skonso-
lidowanego sprawozdania finansowego ujawni 
w informacji dodatkowej informacje wymienione 
w załączniku nr 1 do ustawy w części „Dodatko-
we informacje i objaśnienia” w ust. 6 pkt 4. 

2b. W przypadku, którym mowa w ust. 2a pkt 1, 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki 
dominującej wyższego szczebla sporządzane jest 
zgodnie z przepisami prawa państwa Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, któremu podlega, lub MSR.
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RachU przed nowelizacją RachU po nowelizacji 

Art. 56 ust. 3.
Jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego także wtedy, 
kiedy wszystkie jednostki od niej zależne wyłącza się z obowiązku objęcia ich konsolidacją na podsta-
wie art. 57 lub art. 58.

Art. 56 ust. 4
Jeżeli jednostka dominująca lub jednostka jej 
podporządkowana jest emitentem papierów war-
tościowych dopuszczonych do obrotu, zamierza 
ubiegać się lub ubiega się o dopuszczenie papie-
rów wartościowych do obrotu na jednym z rynków 
regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, nie stosuje się zwolnień, o których 
mowa w ust. 1 i 2.

Art. 56 ust. 4
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli jednostka do-
minująca lub jej jednostka zależna jest jednostką,  
o której mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1–6.
Art. 56 ust. 5
Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli jednostka do-
minująca jest emitentem papierów wartościowych 
dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków 
regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego.

Jednostka dominująca może także nie sporządzać sprawozdania skonsolidowanego, jeżeli wy-
łącza z konsolidacji wszystkie jednostki zależne zgodnie z zasadami opisanymi w dalszej części.

1.4.2. Wyłączenia z konsolidacji jednostek podporządkowanych

Ustawa o rachunkowości oraz Rozporządzenie o konsolidacji przewidziały możliwość wyłą-
czenia z konsolidacji niektórych jednostek podporządkowanych. Z konsolidacji wyłączone są:

a) Jednostki, w których udziały zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie 
z wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odsprzedaży, w terminie jednego roku 
od dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie. Jeśli udziały te nie zostaną 
zbyte w ciągu roku od dnia ich nabycia, zakupienia czy pozyskania, jednostki takie na-
leży włączyć do skonsolidowanego sprawozdania finansowego od dnia ich nabycia lub 
utworzenia, zgodnie z przepisami RachU i Rozporządzenia o konsolidacji. W przypadku 
gdy włączenie spółki do konsolidacji wpływa w sposób istotny na dane porównywal-
ne, należy dokonać przeklasyfikowania danych za okres poprzedni w celu zapewnienia 
porównywalności z okresem bieżącym. Dane za rok poprzedni powinny zostać prze-
kształcone tak, jak gdyby jednostka była włączona do sprawozdania skonsolidowanego 
w poprzednim okresie obrotowym. Można również zaprezentować je jako dane porów-
nywalne z zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dane 
przekształcone. Opis zmiany zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego powinien być zawarty we wprowadzeniu oraz w informacji dodatkowej.

b) Jednostki, nad którymi występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli lub współkon-
troli, wyłączające swobodne dysponowanie ich aktywami, w tym wypracowanym przez 
te jednostki zyskiem netto, lub wyłączające sprawowanie kontroli nad organami kie-
rującymi tą jednostką. W przypadku gdy jednostka była objęta konsolidacją w latach 
poprzednich i wystąpiły ograniczenia w sprawowaniu nad nią kontroli, pozwalające 
jednak na wywieranie na jednostkę znaczącego wpływu, to do wyceny udziałów w ta-
kiej jednostce należy zastosować metodę praw własności. Jeżeli ograniczenia w spra-
wowaniu kontroli nie pozwalają jednostce dominującej wywierać znaczącego wpływu 
na jednostkę, wówczas wycena udziału w tej jednostce następuje według ceny nabycia, 
skorygowanej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

c) Jednostki, których dane finansowe są nieistotne – skonsolidowane sprawozdanie finan-
sowe po wyłączeniu tych jednostek powinno przedstawiać rzetelnie i jasno sytuację ma-
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jątkową i finansową grupy kapitałowej oraz skonsolidowany wynik finansowy. Jeżeli 
dane finansowe dwóch lub więcej jednostek zależnych są nieistotne, ale ich łączne dane 
są istotne z punktu widzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, to jednost-
ki te należy objąć konsolidacją. Obowiązujące przepisy nie precyzują, w jaki sposób 
ustalić poziom istotności dla sprawozdania skonsolidowanego. Można jednak przyjąć 
takie kryteria, jak: udział procentowy w sumie bilansowej, przychodach ze sprzedaży, 
wyniku finansowym przed eliminacjami konsolidacyjnymi, udział w obrotach pomiędzy 
spółkami grupy, wielkość niezrealizowanych zysków. Przy ustalaniu kryteriów można 
połączyć kilka wskaźników, np. 10% sumy bilansowej, pod warunkiem że wielkość 
zysków niezrealizowanych z tytułu transakcji ze spółkami podporządkowanymi i jed-
nostką dominującą nie przekracza 5% wyniku finansowego przed eliminacjami. Przy 
określeniu kryterium istotności należy, oprócz wielkości liczbowych, zwrócić także 
uwagę na znaczenie jednostki w ramach grupy kapitałowej. Jeżeli jednostka ma nie-
istotne dane finansowe, ale odgrywa znaczącą rolę w ramach grupy (np. jest jedynym 
dostawcą materiałów), powinna zostać włączona do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. Poziom istotności powinien zostać określony w zasadach rachunkowości 
podmiotu dominującego.

Zakres wyłączeń jednostek z konsolidacji został poszerzony w znowelizowanej w dniu 
12 czerwca 2015 r. RachU. W art. 57 dodano wyłączenie jednostek zależnych z konsolidacji, 
w przypadku gdy jednostka dominująca musiałaby ponieść niewspółmiernie wysokie koszty, 
aby uzyskać od takich jednostek dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania skonsolidowa-
nego (dodatkowe zwolnienie miałoby zastosowanie do skonsolidowanych sprawozdań finan-
sowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r., jednostki mogą 
zastosować zmienione przepisy po raz pierwszy do skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
sporządzanych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie znowelizowanej ustawy).

Tabela 4. Wyłączenia z konsolidacji jednostek zależnych w RachU przed nowelizacją i po 
niej

RachU przed nowelizacją RachU po nowelizacji 

Art. 57
Konsolidacją nie obejmuje się jednostki zależnej, 
jeżeli:
1) udziały tej jednostki zostały nabyte, zakupio-

ne lub pozyskane w innej formie, z wyłącznym 
ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży, 
w terminie jednego roku od dnia ich nabycia, 
zakupu lub pozyskania w innej formie;

2) występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli 
nad jednostką, które wyłączają swobodne dys-
ponowanie jej aktywami netto, w tym wypra-
cowanym przez tę jednostkę zyskiem netto, lub 
które wyłączają sprawowanie kontroli nad orga-
nami kierującymi tą jednostką.

Art. 57
Konsolidacją można nie obejmować jednostki za-
leżnej, jeżeli:
1) udziały tej jednostki zostały nabyte, zakupio-

ne lub pozyskane w innej formie, z wyłącznym 
ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży, 
w terminie jednego roku od dnia ich nabycia, 
zakupu lub pozyskania w innej formie;

2) występują poważne długoterminowe ograni-
czenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką, 
które wyłączają swobodne dysponowanie jej 
aktywami netto, w tym wypracowanym przez 
tę jednostkę zyskiem netto, lub które wyłączają 
sprawowanie kontroli nad organami kierującymi 
tą jednostką;

3) bez ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosz-
tów lub bez zbędnej zwłoki nie można uzyskać 
informacji niezbędnych do sporządzenia skon-
solidowanego sprawozdania finansowego, przy 
czym może mieć to zastosowanie w wyjątko-
wych przypadkach, które zostaną odpowiednio 
udokumentowane.
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RachU przed nowelizacją RachU po nowelizacji 

Art. 58. ust. 1
Konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne 
dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1.

Art. 58 ust. 2
Jeżeli kilka jednostek zależnych (przynajmniej dwie) spełnia kryterium, o którym mowa w ust. 1, ale 
ich łączne dane są istotne z punktu widzenia realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 4 ust. 1, to 
jednostki te należy objąć konsolidacją.

1.4.3. Własność pośrednia

Zwolnienie podmiotu dominującego niższego szczebla z obowiązku sporządzenia sprawozdania 
skonsolidowanego wiąże się z tym, że podmiot dominujący wyższego szczebla musi określić 
łączny udział procentowy w spółkach podporządkowanych niższych szczebli. Zgodnie z Roz-
porządzeniem o konsolidacji własność jednostki dominującej wyższego szczebla w jednostce 
zależnej od jednostki dominującej niższego szczebla ustala się jako iloczyn procentu udziałów 
posiadanych przez jednostkę dominującą wyższego szczebla w jednostce dominującej niższe-
go szczebla oraz procentu udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą niższego szczebla 
w jednostce od niej zależnej. Wielkość tę powiększa się o procent udziałów, jakie jednostka do-
minująca wyższego szczebla posiada bezpośrednio w jednostce zależnej od jednostki dominują-
cej niższego szczebla, oraz o procent udziałów, jakie jednostka dominująca wyższego szczebla 
posiada w jednostce zależnej od jednostki dominującej niższego szczebla pośrednio, poprzez 
udziały posiadane w jednostkach zależnych objętych metodą konsolidacji pełnej.

Łączna własność w jednostkach podporządkowanych niższego szczebla ustalana jest także 
w sytuacji, gdy podmiot dominujący nie zwolnił podmiotów dominujących niższego szczebla 
z obowiązku sporządzenia sprawozdań skonsolidowanych, ale aby przyspieszyć termin sporzą-
dzenia sprawozdania skonsolidowanego, obejmuje konsolidacją jednostki podporządkowane 
wszystkich szczebli.

1.5. Organizacja procesu sporządzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego

Za przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest zarząd 
jednostki dominującej. Aby sporządzić prawidłowe i rzetelne sprawozdanie skonsolidowane, 
z zachowaniem zasady ciągłości, należy opracować:

a) zasady rachunkowości grupy kapitałowej,
b) zasady sporządzania sprawozdania skonsolidowanego,
c) zakres obowiązków osób zaangażowanych w przygotowanie sprawozdania (bezpośred-

nio w jednostce dominującej i pośrednio w jednostkach podporządkowanych), przygo-
tować i aktualizować dokumentację konsolidacyjną.

Ważnym zadaniem kierownictwa podmiotu dominującego jest zapewnienie właściwego 
przepływu informacji w ramach jednostki i grupy kapitałowej. W jednostce dominującej nale-
ży więc wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przygotowywanie skonsolidowanego sprawozda-
nia finansowego, kontakty ze spółkami podporządkowanymi i biegłym rewidentem. Do osób 
tych muszą trafiać na bieżąco wszystkie informacje o zmianach w strukturze grupy kapitałowej 
(przekazywane przez zarząd lub dział nadzoru właścicielskiego).
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Ponadto we wszystkich jednostkach podporządkowanych muszą być wyznaczone osoby 
odpowiedzialne za przygotowanie sprawozdania finansowego oraz zestawienia transakcji w ra-
mach grupy kapitałowej (pakietu konsolidacyjnego) według wzorów przekazanych przez pod-
miot dominujący.

Kolejnym elementem jest szczegółowy harmonogram prac związanych z przygotowaniem 
sprawozdań jednostkowych jednostek podporządkowanych i podmiotu dominującego, bada-
niem tych sprawozdań przez biegłych rewidentów, przekazaniem danych finansowych do jed-
nostki dominującej, sporządzeniem i badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

1.5.1. Zasady i metody sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego

Aby zapewnić ciągłość i porównywalność sprawozdania skonsolidowanego w kolejnych latach 
obrotowych, podmiot dominujący powinien ustalić szczegółowe zasady i metody sporządzania 
tego sprawozdania, opierając się na obowiązujących przepisach prawa i MSSF. Zasady te muszą 
zostać ustalone na podstawie przepisów RachU, Rozporządzenia o konsolidacji, KSR, a w przy-
padku zagadnień nieuregulowanych w przepisach krajowych – na podstawie MSSF, oraz powin-
ny być dostosowane do charakteru, wielkości i specyfiki grupy kapitałowej.

Zasady i metody sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego powinny obejmować mię-
dzy innymi takie elementy, jak:

a) zasady włączania do konsolidacji i wyłączania z niej jednostek (wyceny metodą praw 
własności),

b) zasady wyceny aktywów netto nabytych jednostek według wartości godziwej,
c) zasady ustalania i amortyzowania wartości firmy i ujemnej wartości firmy,
d) ustalenie poziomu istotności dla grupy kapitałowej,
e) charakterystykę podstawowych korekt konsolidacyjnych,
f) zakres i formę dokumentacji konsolidacyjnej,
g) wzory sprawozdań finansowych jednostek obejmowanych konsolidacją,
h) zakres dodatkowych informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania skonsoli-

dowanego (pakiet transakcji wzajemnych),
i) opis systemu komputerowego wykorzystywanego do sporządzenia sprawozdania skon-

solidowanego (wzory plików w arkuszu kalkulacyjnym).
Zasady sporządzania sprawozdania skonsolidowanego powinien zatwierdzić zarząd pod-

miotu dominującego.
Istotnym zagadnieniem jest ujednolicenie zakresu i formy sprawozdań finansowych oraz 

dodatkowych danych finansowych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania skonsolidowa-
nego dla jednostek zależnych konsolidowanych metodą pełną oraz jednostek współzależnych 
konsolidowanych metodą proporcjonalną, co znacznie ułatwi przygotowanie zestawień sumu-
jących dla celów konsolidacji. Ujednolicenie takie można wprowadzić poprzez przygotowanie 
dla wszystkich jednostek grupy takiego samego wzoru sprawozdania finansowego oraz pakietu 
dodatkowych informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego (może 
to być sprawozdanie i pakiet w formie tabelarycznej w arkuszu kalkulacyjnym z ograniczeniem 
możliwości dopisywania dodatkowych kolumn i wierszy). Pakiet dodatkowych informacji (pakiet 
konsolidacyjny) powinien być rozwinięciem sprawozdania finansowego – w formie tabelarycznej 
należy przedstawić dane dotyczące transakcji ze wszystkimi jednostkami podporządkowanymi 
objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (m.in. zestawienia zakupu i sprze-
daży składników majątku trwałego i obrotowego, wzajemne należności i zobowiązania, przy-
chody i koszty, przepływy środków pieniężnych pomiędzy jednostkami powiązanymi zawarte 
w poszczególnych rodzajach działalności w rachunku przepływów pieniężnych), za okres ana-
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logiczny jak sprawozdanie finansowe. W przypadku gdy jednostka powiązana dokonuje prze-
kształcenia sprawozdania finansowego zgodnie z zasadami przyjętymi w grupie kapitałowej, 
w pakiecie konsolidacyjnym należy przedstawić dodatkową notę zawierającą specyfikację róż-
nic pomiędzy zbadanym sprawozdaniem finansowym a sprawozdaniem finansowym przekaza-
nym jednostce dominującej.

Jednolite wzory znacznie ułatwiają i przyspieszają proces przygotowywania i weryfikacji 
sprawozdania skonsolidowanego. Biegli rewidenci powinni także – oprócz badania sprawozda-
nia finansowego jednostek podporządkowanych – potwierdzić prawidłowość danych wykaza-
nych w dodatkowym pakiecie dla jednostki dominującej.

W przypadku jednostek, których akcje i udziały wyceniane są metodą praw własności, zakres 
danych niezbędnych do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ogranicza się 
do przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat oraz skróconego pakietu konsolidacyjnego 
zawierającego informacje o transakcjach wzajemnych (głównie o niezrealizowanych zyskach na 
sprzedaży), a także o ewentualnych odstępstwach w zakresie stosowanych zasad rachunkowości 
w stosunku do zasad obowiązujących w grupie, wraz z wyliczeniem różnic.

1.5.2. Zasady rachunkowości grupy kapitałowej

Jednostki, których dane objęte są skonsolidowanym bilansem, a w szczególności jednostki za-
leżne i współzależne, powinny stosować jednakowe metody wyceny aktywów i pasywów oraz 
sporządzania sprawozdań finansowych, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości jednostki 
dominującej. Wprowadzenie jednolitych zasad rachunkowości w grupie kapitałowej jest przed-
sięwzięciem bardzo trudnym, a w niektórych spółkach grupy, ze względu na ich wielkość lub 
specyfikę działalności, może okazać się wręcz nieopłacalne. Jeżeli spółki grupy stosują odmienne 
zasady rachunkowości, to na szczeblu podmiotu dominującego należy odpowiednio przekształ-
cić sprawozdanie finansowe jednostki podporządkowanej, dostosowując dane do metod i zasad 
przyjętych przez jednostkę dominującą. Informacje o korektach zamieszcza się w dodatkowych 
informacjach i objaśnieniach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz ujawnia się 
wielkości poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, dla których przyjęto odmienne 
metody i zasady wyceny. Rozporządzenie dopuszcza możliwość odstąpienia od wprowadza-
nia tych korekt, jeżeli ich dokonanie nie jest możliwe, a odstąpienie takie nie wpłynie istotnie 
na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego 
grupy kapitałowej. Odstąpienie od dokonywania przekształceń uzasadnia się w dodatkowych 
informacjach i objaśnieniach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Bardzo ważnym 
elementem jest również ujednolicenie wzorów sprawozdań finansowych oraz zestawień trans-
akcji w ramach grupy kapitałowej.

1.5.3. Dokumentacja konsolidacyjna

Podstawą skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest dokumentacja konsolidacyjna. Obo-
wiązek przygotowania, aktualizacji i przechowywania dokumentacji konsolidacyjnej spoczywa 
na podmiocie dominującym. Minimalny zakres dokumentacji przedstawiony w § 20 pkt 1 Roz-
porządzenia o konsolidacji jest dosyć ogólny i wymaga rozszerzenia w zależności od wielkości 
grupy kapitałowej, liczby wprowadzanych korekt i wyłączeń. Dokumentacja konsolidacyjna 
powinna zawierać takie elementy, jak:
1) szczegółowy wykaz jednostek podporządkowanych grupy kapitałowej objętych konsoli-

dacją oraz wyłączonych z konsolidacji, wraz z podaniem przyczyny takiego wyłączenia;
2) sprawozdania finansowe jednostek powiązanych, w tym:
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a) podstawowe sprawozdania finansowe jednostek powiązanych,
b) sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych dostosowane do zasad (polity-

ki) rachunkowości obowiązujących przy konsolidacji,
c) sprawozdania finansowe zagranicznych jednostek podporządkowanych przeliczane na 

walutę polską;
3) opinie i raporty z badania – jeżeli sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych 

podlegały badaniu przez biegłych rewidentów;
4) dodatkowe informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego i wyłą-

czeń konsolidacyjnych (informacje te mogą mieć formę „pakietu konsolidacyjnego” zawie-
rającego sprawozdanie finansowe według wzoru wymaganego przez podmiot dominujący 
oraz dane o wszystkich transakcjach w ramach grupy kapitałowej lub – jeżeli jednostka 
sporządza już sprawozdanie finansowe zgodne ze wzorem jednostki dominującej – tylko 
informacje o transakcjach wzajemnych); jeżeli sprawozdania finansowe jednostek podpo-
rządkowanych podlegały badaniu, biegły rewident powinien też potwierdzić wszystkie do-
datkowe informacje lub pakiet konsolidacyjny;

5) wyliczenia wszelkich korekt i wyłączeń dokonywanych podczas konsolidacji, niezbędnych 
do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a w szczególności:
a) zestawienie korekt wprowadzanych do sprawozdań jednostkowych, doprowadzających 

stosowane przez jednostki podporządkowane zasady rachunkowości do zasad stosowa-
nych przez podmiot dominujący,

b) obliczenia różnic kursowych z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podpo-
rządkowanych,

c) obliczenia wartości godziwej aktywów netto jednostek podporządkowanych, wraz z doku-
mentacją źródłową będącą podstawą wyceny (np. wyceny rynkowe majątku przeprowa-
dzone przez niezależnych ekspertów, wyliczenia i szacunki jednostki dominującej); jeżeli 
jednostka dominująca przyjmuje za wartość godziwą aktywów netto ich wartość księgową, 
w dokumentacji konsolidacyjnej powinno się znaleźć wyliczenie wartości godziwej i po-
równanie z wartością księgową w celu stwierdzenia, że powstała różnica jest nieistotna,

d) obliczenia różnicy pomiędzy ceną nabycia udziałów a zakupionymi aktywami netto przy-
padającymi dla grupy kapitałowej – wartości firmy/ujemnej wartości firmy,

e) obliczenia odpisów amortyzacyjnych i aktualizujących wartość firmy i ujemną war-
tość firmy,

f) obliczenia kapitału mniejszości i udziału mniejszości w wyniku finansowym bieżące-
go roku,

g) zestawienia robocze do eliminacji wzajemnych rozrachunków i obrotów w ramach 
grupy kapitałowej,

h) zestawienia robocze do eliminacji niezrealizowanych zysków i strat na sprzedaży w ra-
mach grupy kapitałowej majątku trwałego i obrotowego,

i) wyliczenia korekt odroczonego podatku dochodowego,
j) wyliczenia korekt związanych z zakupem dodatkowych udziałów w jednostkach pod-

porządkowanych, podwyższeniem kapitału podstawowego, sprzedażą całości lub czę-
ści udziałów,

k) wyliczenia korekt związanych z wyceną udziałów w jednostkach podporządkowanych 
metodą praw własności;

6) zbiorcze arkusze konsolidacyjne zawierające:
a) sumowanie poszczególnych elementów sprawozdań finansowych jednostek objętych 

konsolidacją (bilansów, rachunków zysków i strat, rachunków przepływów pieniężnych, 
zestawień zmian w kapitale własnym, not objaśniających),

b) wprowadzenie korekt konsolidacyjnych do poszczególnych pozycji zsumowanych ele-
mentów sprawozdań finansowych,


