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1–2
Rozdział 1. Przepisy ogólne

 Art. 1 Przedmiot
Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finanso-
wych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności 
w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 Art. 2 Zakres przedmiotowy
1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, 
z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania 
zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w or-
ganizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych 
osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku 
Polskiego;

2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych 
osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto 
ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni 
rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 
1 200 000 euro;

3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, 
przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach 
inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekura-
cyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 
bez względu na wielkość przychodów;

4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:
a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek 

budżetowych,
b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych;
c) (uchylona)

5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem 
spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;

6) oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w ro-
zumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
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1–2
Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften

Gegenstand Art. 1
Dieses Gesetz legt die Grundsätze der Rechnungslegung, das Verfahren 
der Prüfung von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer sowie die 
Grundsätze für die Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit im Bereich 
Buchführung fest.

Anwendungsbereich Art. 2
1. Die Vorschriften des Rechnungslegungsgesetzes, im Folgenden „Gesetz” 
genannt, finden, vorbehaltlich Abs. 3, auf folgende Einheiten Anwendung, 
die ihren Sitz oder ihren Ort der Leitung in der Republik Polen haben:

1) Handelsgesellschaften (Personen- und Kapitalgesellschaften, darunter 
auch solche in Gründung) sowie Gesellschaften bürgerlichen Rechts, 
vorbehaltlich Pkt. 2, wie auch andere juristische Personen, mit Aus-
nahme des Fiskus und der Polnischen Nationalbank;

2) natürliche Personen, Gesellschaften bürgerlichen Rechts, deren Ge-
sellschafter natürliche Personen sind, offene Handelsgesellschaften, 
deren Gesellschafter natürliche Personen sind, und Partnerschafts-
gesellschaften, wenn ihre Erträge aus dem Verkauf von Waren und 
Erzeugnissen sowie aus Finanzgeschäften für das vorausgegangene 
Geschäftsjahr sich mindestens auf den Gegenwert von EUR 1,2 Mio. 
in polnischer Währung beliefen;

3) Organisationseinheiten, deren Tätigkeit auf der Grundlage des Ban-
kengesetzes, des Wertpapiergesetzes, des Investmentfondsgesetzes, des 
Versicherungs- und Rückversicherungsgesetzes, der Vorschriften über 
die genossenschaftlichen Spar- und Kreditkassen sowie des Altersren-
tenfondsgesetzes erfolgt, unabhängig von der Höhe der Erträge;

4) Gemeinden, Kreise, Woiwodschaften und Zusammenschlüsse dieser 
Verwaltungseinheiten sowie:
a) von der öffentlichen Hand finanzierte Rechtsträger, die vom Staat, 

von den Gemeinden, den Kreisen und den Woiwodschaften einge-
richtet wurden,

b) von der öffentlichen Hand finanzierte Anstalten, die von den 
Gemeinden, den Kreisen und den Woiwodschaften eingerichtet 
wurden;

c) (aufgehoben)
5) Organisationseinheiten ohne Rechtspersönlichkeit, mit Ausnahme der 

unter Pkt. 1 und 2 genannten Gesellschaften;
6) Niederlassungen und Repräsentanzen ausländischer Unternehmer, im 

Sinne der Vorschriften über die Gewerbefreiheit;
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3
7) jednostek niewymienionych w pkt 1–6, jeżeli otrzymują one na realizację 

zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od 
początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały 
im przyznane.

2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób 
fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości 
określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli 
ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finanso-
wych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie 
polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed 
rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym 
urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem 
dochodowym.
2a. Do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których 
przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych 
za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie 
polskiej 1 200 000 euro i które nie stosują zasad rachunkowości określonych 
ustawą na podstawie ust. 2, stosuje się art. 70a.
3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynaro-
dowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami 
ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej 
„MSR”, stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej 
podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR.
4. Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej 
prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób.
5. Jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), mogą prowadzić uproszczoną ewidencję 
przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w tej ustawie.

 Art. 3 Słowniczek
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) jednostce – rozumie się przez to podmioty i osoby określone w art. 2 
ust. 1;
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7) Einheiten, die unter Pkt. 1 bis 6 nicht genannt sind, sofern sie für die 

Erfüllung ihnen übertragener Aufgaben Zuschüsse oder Subventionen 
aus dem Staatshaushalt, den Haushalten von Gebietskörperschaften 
sowie zweckgebundenen Fonds erhalten – ab Beginn desjenigen 
Geschäftsjahres, in dem die Zuschüsse oder Subventionen diesen 
Einheiten zuerkannt wurden.

2. Natürliche Personen, Gesellschaften bürgerlichen Rechts, deren Ge-
sellschafter natürliche Personen sind, offene Handelsgesellschaften, deren 
Gesellschafter natürliche Personen sind, und Partnerschaftsgesellschaften 
können die im Gesetz enthaltenen Rechnungslegungsgrundsätze auch 
ab dem folgenden Geschäftsjahr anwenden, sofern ihre Erträge aus dem 
Verkauf von Waren und Erzeugnissen sowie aus Finanzgeschäften für das 
vorausgegangene Geschäftsjahr unter dem Gegenwert von EUR 1,2 Mio. 
in polnischer Währung liegen. In diesem Fall sind diese Personen oder 
ihre Gesellschafter verpflichtet, vor Beginn des Geschäftsjahres das für die 
einkommen-/körperschaftsteuerliche Veranlagung zuständige Finanzamt 
darüber zu informieren.
2a. Für offene Handelsgesellschaften, deren Gesellschafter natürliche Per-
sonen sind, und Partnerschaftsgesellschaften, wenn ihre Erträge aus dem 
Verkauf von Waren und Erzeugnissen sowie aus Finanzgeschäften für das 
vorausgegangene Geschäftsjahr unter dem Gegenwert von EUR 1,2 Mio. 
in polnischer Währung liegen und wenn sie nicht die in Abs. 2 des Geset-
zes niedergelegten Rechnungslegungsgrundsätze anwenden, gilt Art. 70a.
3. Die Einheiten, die Jahresabschlüsse nach den International Accounting 
Standards, International Financial Reporting Standards und den damit 
verbundenen Interpretationen erstellen, die in Form von Verordnungen 
der Europäischen Kommission veröffentlicht wurden, im Folgenden „IAS” 
genannt, haben auf von den IAS nicht geregelte Sachverhalte die Vorschriften 
des Gesetzes und die auf dessen Grundlage erlassenen Durchführungs-
vorschriften anzuwenden.
4. Kirchliche juristische Personen, die keine Gewerbetätigkeit ausüben, führen 
ihre Rechnungslegung gemäß den internen Vorschriften dieser Personen.
5. Einheiten, von denen in Art. 10a Abs. 1 des Gesetzes vom 24.04.2003 
über gemeinnützige Tätigkeit und das Volontariat (Dz.U. aus 2014, 
Pos. 1118, m.Ä.) die Rede ist, können eine vereinfachte Erfassung von 
Erträgen und Aufwendungen zu den in diesem Gesetz festgelegten Grund-
sätzen und Bedingungen führen.

Begriffsbestimmungen Art. 3
1. Im Sinne des Gesetzes gelten als:

1) Einheit – die in Art. 2 Abs. 1 genannten Rechtsträger und Personen;
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2) banku – rozumie się przez to jednostkę działającą na podstawie prze-

pisów Prawa bankowego;
3) zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą 

działalność ubezpieczeniową na podstawie przepisów o działalności 
ubezpieczeniowej;

3a) przepisach o obrocie papierami wartościowymi – rozumie się przez 
to przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy 
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorgani-
zowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

3b) zakładzie reasekuracji – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą 
działalność reasekuracyjną na podstawie przepisów o działalności 
reasekuracyjnej;

4) udziałach lub udziałowcach – rozumie się przez to również odpowiednio 
akcje lub akcjonariuszy;

5) krajowych środkach płatniczych, walutach obcych i dewizach – rozumie 
się przez to krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy, o których 
mowa w przepisach Prawa dewizowego;

5a) członku organu jednostki – rozumie się przez to osobę fizyczną, 
pełniącą funkcję członka zarządu lub innego organu zarządzającego, 
członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, jak również 
innego organu administrującego jednostki, powołaną do pełnienia tej 
funkcji zgodnie z postanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi 
obowiązującymi jednostkę przepisami prawa;

6) kierowniku jednostki – rozumie się przez to członka zarządu lub innego 
organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego 
organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. 
W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki 
uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki 
partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, 
a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyj-
nej – komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku 
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika 
jednostki uważa się tę osobę; do osób wykonujących wolne zawody 
przepis ten stosuje się odpowiednio. Za kierownika jednostki uważa 
się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
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2) Bank – eine auf der Grundlage des Bankengesetzes tätige Einheit;
3) Versicherungsunternehmen – eine Einheit, die eine Versicherungstä-

tigkeit auf der Grundlage des Versicherungsgesetzes ausübt;
3a) Vorschriften über den Wertpapierhandel – Vorschriften des Gesetzes 

über den Handel mit Finanzinstrumenten, des Gesetzes über die Auf-
sicht über den Kapitalmarkt, des Gesetzes über öffentliche Angebote 
und Bedingungen für die Einbringung von Finanzinstrumenten in das 
organisierte Handelssystem sowie über börsennotierte Gesellschaften;

3b) Rückversicherungsunternehmen – eine Einheit, die eine Rückversi-
cherungstätigkeit auf der Grundlage des Rückversicherungsgesetzes 
ausübt;

4) Anteile oder Anteilseigner – hierunter sind auch Aktien oder Aktionäre 
zu verstehen;

5) inländische Zahlungsmittel, Fremdwährungen und Devisen – im De-
visengesetz genannte inländische Zahlungsmittel, Fremdwährungen 
und Devisen;

5a) Mitglied des Organs einer Einheit – eine natürliche Person, die die 
Funktion des Geschäftsführers/Vorstandsmitglieds oder Mitglieds 
eines anderen Leitungsorgans, des Aufsichtsrates oder eines anderen 
Aufsichtsorgans, wie auch eines anderen Verwaltungsorgans der Einheit 
ausübt und zur Ausübung der Funktion gemäß den Bestimmungen 
des Gesellschaftsvertrages, der Satzung oder anderer für die Einheit 
geltender Rechtsvorschriften bestellt wurde;

6) Leiter der Einheit – ein Geschäftsführer/Vorstandsmitglied oder 
Mitglied eines anderen Leitungsorgans und – falls das Organ aus 
mehreren Personen besteht – Mitglieder dieses Organs, mit Ausnah-
me von durch die Einheit bestellten Bevollmächtigten. Bei offenen 
Handelsgesellschaften und Gesellschaften bürgerlichen Rechts gel-
ten als Leiter der Einheit die Gesellschafter, denen die Führung der 
Geschäfte der Gesellschaft obliegt; bei Partnerschaftsgesellschaften 
gelten als Leiter der Einheit die Gesellschafter, denen die Führung 
der Geschäfte der Gesellschaft obliegt oder die Geschäftsführung; 
bei Kommanditgesellschaften oder Kommanditgesellschaften auf 
Aktien gelten als Leiter der Einheit die Komplementäre, denen die 
Führung der Geschäfte der Gesellschaft obliegt. Übt eine natürliche 
Person eine Geschäftstätigkeit aus, so gilt als Leiter der Einheit diese 
Person; diese Vorschrift findet auf freiberuflich Tätige entsprechende 
Anwendung. Als Leiter der Einheit gilt auch ein Abwickler, ebenso 
ein Insolvenzverwalter oder ein in einem Restrukturierungsverfahren 
bestellter Verwalter;
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7) organie zatwierdzającym – rozumie się przez to organ, który zgodnie 

z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub 
na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawoz-
dania finansowego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjąt-
kiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ 
zatwierdzający rozumie się jej wspólników;

8) okresie sprawozdawczym – rozumie się przez to okres, za który spo-
rządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub 
inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych;

9) roku obrotowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres 
trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany 
również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa 
statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli 
jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku 
obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe 
za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem 
finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego 
pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 ko-
lejnych miesięcy;

10) dniu bilansowym – rozumie się przez to dzień, na który jednostka 
sporządza sprawozdanie finansowe;

11) przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości – rozumie się przez 
to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone 
ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość 
sprawozdań finansowych;

12) aktywach – rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby 
majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku 
przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki 
korzyści ekonomicznych;

13) aktywach trwałych – rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie 
są zaliczane do aktywów obrotowych, o których mowa w pkt 18;

14) wartościach niematerialnych i prawnych – rozumie się przez to, 
z zastrzeżeniem pkt 17, nabyte przez jednostkę, zaliczane do ak-
tywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego 
wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 
dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, 
a w szczególności:
a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
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7) feststellendes Organ – ein Organ, das gemäß den für die betreffende 

Einheit geltenden Rechtsvorschriften, der Satzung bzw. dem Vertrag 
oder kraft Eigentumsrechtes zur Feststellung des Jahresabschlusses 
der Einheit befugt ist. Bei Personengesellschaften, mit Ausnahme 
von Kommanditgesellschaften auf Aktien, sowie bei Gesellschaften 
bürgerlichen Rechts sind unter dem feststellenden Organ ihre Ge-
sellschafter zu verstehen;

8) Berichtsperiode – der Zeitraum, für den der Jahresabschluss gemäß 
dem Gesetz oder andere Abschlüsse aufgrund der Handelsbücher 
erstellt werden;

9) Geschäftsjahr – das Kalenderjahr oder ein anderer Zeitraum von 12 
vollen, aufeinander folgenden Kalendermonaten, der auch für Steu-
erzwecke angewandt wird. Das Geschäftsjahr bzw. seine Änderung 
werden in der Satzung oder dem Vertrag, durch die/den die Einheit 
gegründet wurde, festgelegt. Hat die Einheit ihre Geschäftstätigkeit 
in der zweiten Hälfte des festgelegten Geschäftsjahres aufgenommen, 
so können die Handelsbücher und der Jahresabschluss für diesen 
Zeitraum mit den Handelsbüchern und dem Jahresabschluss für das 
Folgejahr verbunden werden. Bei einer Änderung des Geschäftsjahres 
muss das erste Geschäftsjahr nach der Änderung sich über einen Zeit-
raum erstrecken, der länger ist als 12 aufeinander folgende Monate;

10) Bilanzstichtag – der Tag, zu dem der Jahresabschluss erstellt wird;
11) angenommene Rechnungslegungsgrundsätze (-politik) – die von der 

Einheit ausgewählten und angewandten gesetzlich zulässigen Verfah-
rensweisen – darunter auch diejenigen, die in den IAS bestimmt sind, 
deren Anwendung die erforderliche Qualität des Jahresabschlusses 
gewährleistet;

12) Aktiva – die von der Einheit kontrollierten Vermögensbestände, 
deren Wert glaubwürdig ermittelt wurde, die durch Ereignisse in der 
Vergangenheit entstanden und der Einheit in Zukunft wirtschaftliche 
Vorteile bringen werden;

13) langfristige Vermögenswerte – diejenigen Aktiva der Einheit, die nicht 
zu den unter Pkt. 18 genannten kurzfristigen Vermögenswerten zu 
rechnen sind;

14) immaterielle Vermögensgegenstände und Rechte – hierzu sind, vorbe-
haltlich Pkt. 17, die von der Einheit erworbenen und zu den langfris-
tigen Vermögenswerten zu rechnenden Vermögensrechte zu zählen, 
die sich zur wirtschaftlichen Nutzung eignen, deren voraussichtliche 
wirtschaftliche Nutzungsdauer mehr als ein Jahr beträgt und die zum 
Gebrauch für den Eigenbedarf der Einheit bestimmt sind, insbesondere:
a) Urhebervermögensrechte, verwandte Rechte, Lizenzen, Konzes-

sionen,
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b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów 

użytkowych oraz zdobniczych,
c) know-how.

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania 
na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niemate-
rialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, 
zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. Do wartości niematerialnych 
i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakoń-
czonych prac rozwojowych;
15) środkach trwałych – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, 

rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do 
użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich 
w szczególności:
a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego 

gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością 
lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 
oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy. Środki trwałe oddane do używania na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów 
trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi 
w ust. 4;

16) środkach trwałych w budowie – rozumie się przez to zaliczane do 
aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub 
ulepszenia już istniejącego środka trwałego;

17) inwestycjach – rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednost-
kę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających 
z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie 
odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym 
również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe 
oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie 
są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu 
osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i za-
kładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty;

18) aktywach obrotowych – rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, 
które w przypadku:
a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 – są przeznaczone 

do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego 
lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej 
działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
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b) Rechte an Erfindungen, Patenten, Marken, Gebrauchs- und Ge-

schmacksmustern,
c) Know-how.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Rechte, die aufgrund eines Miet-, 
Pacht- oder Leasingvertrages zur Nutzung überlassen wurden, werden 
– unter den in Abs. 4 genannten Bedingungen – zu den langfristigen 
Vermögenswerten einer der Vertragsparteien gerechnet. Zu den immate-
riellen Vermögensgegenständen und Rechten zählen auch der erworbene 
Geschäfts- oder Firmenwert sowie Entwicklungskosten;
15) Sachanlagen – hierunter sind, vorbehaltlich Pkt. 17, Gegenstände des 

Sachanlagevermögens und ihnen gleichgestellte zu verstehen, deren 
voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer mehr als ein Jahr 
beträgt und die vollständig, gebrauchsfähig sowie für die Zwecke der 
Einheit bestimmt sind. Zu ihnen zählen insbesondere:
a) Immobilien – darunter Grundstücke, Erbnießbrauchrechte an 

Grundstücken, Gebäude und Bauten, Räumlichkeiten, an denen 
ein gesondertes Eigentumsrecht besteht, sowie genossenschaftliche 
Eigentumsrechte an Wohnungen und genossenschaftliche Rechte 
an Gewerberäumen,

b) Maschinen, Anlagen, Transportmittel und sonstige Gegenstände,
c) Verbesserungen an fremden Sachanlagen,
d) lebendes Inventar. Sachanlagen, die aufgrund eines Miet-, Pacht- 

oder Leasingvertrages zur Nutzung überlassen wurden, werden 
– unter den in Abs. 4 genannten Bedingungen – zu den langfristigen 
Vermögenswerten einer der Vertragsparteien gerechnet;

16) Anlagen im Bau – die zu den langfristigen Vermögenswerten gerechneten 
Sachanlagen während ihres Baus bzw. ihrer Montage oder während 
der Verbesserung einer bereits bestehenden Sachanlage;

17) Investitionen – die Aktiva, die von der Einheit gehalten werden, um aus 
ihrer Wertsteigerung wirtschaftliche Vorteile und Erträge in Form von 
Zinsen, Dividenden (Gewinnbeteiligungen) zu erzielen oder andere 
Früchte zu ziehen, darunter auch Vorteile und Erträge aus Handels-
geschäften, insbesondere finanzielle Vermögenswerte sowie diejenigen 
Immobilien und immateriellen Vermögensgegenstände und Rechte, 
die nicht von der Einheit genutzt, sondern gehalten werden, um diese 
Vorteile zu erzielen. Im Falle von Versicherungs- und Rückversiche-
rungsunternehmen sind unter Investitionen Kapitalanlagen zu verstehen;

18) kurzfristige Vermögenswerte – folgender Teil der Aktiva der Einheit:
a) Vorräte, die unter Pkt. 19 genannt und dazu bestimmt sind, innerhalb 

von 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag oder innerhalb des für 
die betreffende Art der Geschäftstätigkeit normalen Geschäftszy-
klus – sofern dieser länger als 12 Monate dauert – veräußert oder 
verbraucht zu werden,
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b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 – są płatne i wy-

magalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia 
bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, 
albo stanowią aktywa pieniężne,

c) należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu 
dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów 
niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne 
w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

d) rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od 
dnia bilansowego;

19) rzeczowych aktywach obrotowych – rozumie się przez to materiały 
nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetwo-
rzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do 
sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu 
odprzedaży w stanie nieprzetworzonym;

20) zobowiązaniach – rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń 
obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, 
które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów 
jednostki;

21) rezerwach – rozumie się przez to zobowiązania, których termin wy-
magalności lub kwota nie są pewne;

22) zobowiązaniach krótkoterminowych – rozumie się przez to ogół zobo-
wiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych 
zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia 
bilansowego;

23) instrumentach finansowych – rozumie się przez to kontrakt, który 
powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobo-
wiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron 
pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej 
stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu 
na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu 
ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. Do instrumentów 
finansowych nie zalicza się w szczególności:
a) rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
b) umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków 

z tytułu udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiada-
jących stratom poniesionym przez beneficjenta na skutek niespłacenia 
wierzytelności przez dłużnika w wymaganym terminie,
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b) finanzielle Vermögenswerte, die unter Pkt. 24 genannt sind und 

innerhalb von 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag oder dem Da-
tum ihrer Entstehung, Ausstellung oder Anschaffung zahlbar, fällig 
oder zur Veräußerung bestimmt sind, oder flüssige Mittel darstellen,

c) kurzfristige Forderungen – die Gesamtheit der Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen sowie die Gesamtheit oder ein Teil 
der sonstigen Forderungen, die nicht zu den finanziellen Vermö-
genswerten gerechnet werden und innerhalb von 12 Monaten nach 
dem Bilanzstichtag fällig sind,

d) Rechnungsabgrenzungsposten – sofern sie nicht länger als 12 Monate 
nach dem Bilanzstichtag existieren;

19) Vorräte – hierunter fallen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die zum 
Eigenverbrauch erworben wurden, fertige Erzeugnisse (Erzeugnisse 
und Dienstleistungen), die von der Einheit hergestellt oder verarbeitet 
wurden und für den Verkauf geeignet sind, sowie unfertige Erzeug-
nisse, halbfertige Erzeugnisse und Waren, die zwecks Weiterverkaufs 
in unverarbeitetem Zustand erworben wurden;

20) Verbindlichkeiten – eine sich aus Ereignissen in der Vergangenheit 
ergebende Verpflichtung, Leistungen in einer glaubwürdig ermittelten 
Höhe zu erbringen, die die Ausnutzung von Aktiva bedingen, welche sich 
bereits im Besitz der Einheit befinden oder zukünftig befinden werden;

21) Rückstellungen – Verbindlichkeiten, deren Fälligkeitstermin oder 
deren Höhe ungewiss ist;

22) kurzfristige Verbindlichkeiten – die Gesamtheit der Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen sowie die Gesamtheit oder ein Teil 
der sonstigen Verbindlichkeiten, die innerhalb von 12 Monaten nach 
dem Bilanzstichtag fällig sind;

23) Finanzinstrumente – ein Vertrag, der bei der einen Partei zur Ent-
stehung von finanziellen Vermögenswerten und bei der anderen zur 
Entstehung von finanziellen Schulden oder Kapitalinstrumenten führt 
– unter der Bedingung, dass aus einem solchen zwischen zwei oder 
mehr Parteien abgeschlossenen Vertrag dessen wirtschaftliche Folgen 
klar hervorgehen, ohne Rücksicht darauf, ob die Ausübung der Rechte 
und die Erfüllung der Pflichten, die sich aus diesem Vertrag ergeben, 
bedingt ist oder nicht. Nicht zu den Finanzinstrumenten gerechnet 
werden insbesondere:
a) Rückstellungen für latente Steuern und aktive latente Steuern,
b) Verträge über finanzielle Garantien, die festlegen, dass die Erfüllung 

der sich aus einer Garantie ergebenden Verpflichtungen durch 
Zahlung derjenigen Beträge zu erfolgen hat, welche den Verlusten 
entsprechen, die dem Begünstigten dadurch entstanden sind, dass der 
Schuldner seine Verbindlichkeiten nicht fristgerecht beglichen hat,




