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UPROSZCZENIA DLA JEDNOSTEK MIKRO 

 

 

 

 

Uproszczenia w stosowaniu zasad rachunkowości są różne dla różnych 
jednostek MIKRO. 
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UPROSZCZENIA DLA JEDNOSTEK MAŁYCH 

 

Dla tych jednostek MAŁYCH, które NIE SĄ 

 spółkami kapitałowymi 

 spółkami komandytowo-akcyjnymi 

 spółkami jawnymi i komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami 
ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, 
spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw  
o podobnej do tych spółek formie prawnej 

ustawodawca dał możliwość skorzystania z niektórych uproszczeń w 
stosowaniu zasad rachunkowości. 

Uproszczenia te dają możliwość, aby: 

 

dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub 
umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych według zasad określonych 
w przepisach podatkowych, czyli nie ma konieczności 
prowadzenia podwójnej ewidencji amortyzacji majątku

nie tworzyć biernych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów dotyczących przyszłych  świadczeń na 
rzecz pracowników, w tym świadczeń 
emerytalnych, zatem nie ma konieczności 
angażowania aktuariusza do wyliczenia rezerwy 
emerytalne, rentowej, pośmiertnej itd.

zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy 
wycenie poszczególnych składników aktywów i 
pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących 
wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce 
ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.
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UPROSZCZENIA DLA MNIEJSZYCH JEDNOSTEK 

 

Dodatkowe uproszczenia dla jednostek nie będących m.in. jednostkami 
organizacyjnymi działającymi na podstawie Prawa bankowego, przepisów  
o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych  
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów  
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji  
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oznaczają, że jednostki mogą: 

 

 

 

przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu do kosztów 
bezpośrednich doliczyć koszty pośrednie związane z 
wytworzeniem tego produktu, niezależnie od poziomu 
wykorzystania zdolności produkcyjnych 

nie stosować rozporządzenia Ministra Finansów 
w sprawie szczegółowych zasad wyceny, 
uznawania, metod wyceny, zakres ujawniania 
i sposób prezentacji instrumentów finansowych 
(nie dotyczy jednostki MIKRO)

odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego

dokonywać kwalifikacji umów leasingu 
według zasad określonych w przepisach podatkowych
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INFORMACJA DODATKOWA 

 

Jednostki Mikro NIE sporządzają Informacji dodatkowej, tylko informacje 
uzupełniające, na które  składają się : 

 Informacje ogólne 
 Informacje uzupełniające do bilansu. 

 
Jeżeli jednostka Mikro nie przedstawi informacji uzupełniającej do bilansu wg 
Załącznika nr 4 sporządza Informację Dodatkową wg Załącznika nr 1. 
 
 
Jednostki Małe sporządzają informację dodatkową analogicznie, jak na 
zasadach ogólnych, czyli składają się na nią: 

 Wprowadzenie 
 Dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 
Jeżeli jednostka Mała nie sporządza uproszczonej Informacji Dodatkowej wg 
Załącznika nr 5 sporządza Informację Dodatkową w zakresie nie mniejszym 
niż określony w załączniku nr 5. 
 
 

 

 

 

  


