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SZKOLENIE – Z RACHUNKOWOŚCI
Zmiany w zakresie rachunkowości sprawozdań finansowych stowarzyszeń i fundacji w
świetle nowych przepisów ustawy o rachunkowości
W listach 21, 22 i 24 Zarząd Forum informował o wejściu w życie Ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2014 poz. 1100 oraz o zmianach,
które między innymi, przynosi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Tekst
jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. 2013 poz. 330).
W Liście nr 24 zostało zamieszczone zaproszenie na szkolenie z zagadnień
dotyczących nowych przepisów, które poprowadzi dla hospicjów Pani Justyna Bartosiewicz w
środę 10 grudnia 2014 r. w Krakowie. Miejsce szkolenia zostanie podane w przyszłym
tygodniu.
Ustawodawca wprowadził bardzo istotne zmiany m.in. w zakresie przygotowanie
sprawozdania finansowego dla jednostek mikro. Za jednostkę mikro (mając na względzie
zawartą w ustawie definicję) uznaje się przedsiębiorcę spełniającego ustawowe
obwarowania oraz również m.in. fundacje, stowarzyszenia.
Szkolenie będzie dotyczyło rachunkowości stowarzyszeń i fundacji nieprowadzących
działalności gospodarczej. Poniżej zagadnienia, które obejmuje program.
1. Zmiany ustawy o rachunkowości
2. Wpływ zmian ustawy o rachunkowości na prowadzenie księgowości przez
przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty
3. Konsekwencje uchylenia rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzących działalności gospodarczej
4. Obowiązek sporządzania rachunku zysków i strat (w ujęciu uproszczonym)
5. Obowiązek sporządzania bilansu (w ujęciu uproszczonym)
6. Obowiązek sporządzania informacji uzupełniającej do bilansu
7. Wpływ zmian ustawy o rachunkowości w zakresie planu kont, sposobu
ewidencjonowania i polityki rachunkowości.
Hospicja zainteresowane szkoleniem, które nie zgłosiły jeszcze swojego uczestnictwa,
bardzo prosimy o jego zgłoszenie wraz z podaniem liczby osób do dnia 1 grudnia 2014 r. email:stoklosa@hospicjum.org, tel. 601 739 344. Koszt szkolenia 90 zł od osoby.
Do chwili obecnej zgłoszenia nadesłały: Cieszyn -1, Dąbrowa Tarnowska – 6, Koszalin -1,
Kutno 1, Lubartów – 1, Lublin – 2, Ruda Śląska – 2, Tarnów – 2, Żory - 1
Poniżej został zamieszczony tekst o ustawie z Listu Hospicyjnego nr 21.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2014 poz. 1100
Zmiany, które między innymi, przynosi powyższa ustawa w ustawi o rachunkowości z dnia 29
września 1994 r. Tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. 2013 poz. 330)
W art. 2 ust. 1 p. 2 zostały skreślone spółdzielnie socjalne – ustawy o rachunkowości do nich
nie stosuje się.
W art. 2 dodano ust. 4 mówiący że „Kościelne osoby prawne nie prowadzące działalności
gospodarczej prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób”.
W art. 3 po ust. 1 dodano ust. 1 a i 1 b w brzmieniu
1.a. jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są:
2) stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze,
fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej, społeczno – zawodowe organizacje rolników,
organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności
gospodarczej
- w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania
sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust 4 pkt 4, art. 48
ust 3, art.48 a ust 3, art. 48 b ust 4 lub art. 49 ust 4.
to znaczy podjął uchwałą decyzję w sprawie sprawozdania finansowego z zastosowaniem
uproszczeń przewidzianych dla tych jednostek.
Dzięki tej uchwale stowarzyszenie lub fundacja - między innymi:
 będą mogły zrezygnować ze stosowania zasady ostrożności przy wycenie aktywów i
pasywów,
 nie będą mogły wyceniać aktywów oraz pasywów według wartości godziwej i
skorygowanej ceny nabycia (art. 28a uor)
 będą mogły prezentowały aktywa i pasywa zgodnie z zakresem informacji zawartym
w nowo dodanym załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości (art..46 ust.5 uor)
 będą sporządzały bilans uproszczony
 będą sporządzały rachunek zysków i strat a nie rachunek wyników
 będą sporządzały zamiast informacji dodatkowej informacje uzupełniające do bilansu
Wejście w życie powyższej ustawy spowodowało uchylenie Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności
gospodarczej.

Po Sympozjum „Problemy etyczne opieki hospicyjnej”
Wobec zapytań o zaświadczenia z Sympozjum pragnę poinformować, że będą
przesłane do uczestników Sympozjum w ciągu trzech tygodni. Informacja o Sympozjum
będzie zamieszczona w następnym Liście Hospicyjnym.

