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Szanowni Państwo, 
 
30 czerwca 2018 roku upływa termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 dla 
jednostek, których rok obrotowy skończył się 31 grudnia 2017 roku. 
 
 
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ 
zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dla większości firm termin ten minie  
30 czerwca 2018 roku. Organ zatwierdzający to organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawiony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego.  
W przypadku spółki cywilnej oraz spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo – akcyjnej, przez organ 
zatwierdzający rozumie się jej wspólników. 
 
Czynność ta jest bardzo istotna, ponieważ podział lub pokrycie wyniku finansowego może nastąpić dopiero po 
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.  
 
Należy także zwrócić uwagę na fakt, że podział lub pokrycie wyniku finansowego jednostek, których 
sprawozdanie finansowe było obowiązkowo poddane badaniu przez biegłego rewidenta może nastąpić po 
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego poprzedzonego wydaniem opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń 
lub z zastrzeżeniami.  
 
W przypadku oddziału przedsiębiorcy zagranicznego roczne sprawozdanie finansowe uważa się za 
zatwierdzone, jeżeli zostało zatwierdzone przez sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy zagranicznego, 
obejmujące dane sprawozdania finansowego tego oddziału. 
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   RSM Poland BLOG    

Praktyczny przewodnik po podatkach i biznesie. 
Zapraszamy do lektury! 

RSM Poland jest członkiem RSM, 6. co do 
wielkości sieci niezależnych firm 
doradczych i audytorskich, która posiada 
ponad 800 biur w ponad 120 krajach  
i zatrudnia więcej niż 41.000 specjalistów 
na świecie. 
  
RSM Poland działa na polskim rynku już od 
1991 r. Przez ten czas zyskaliśmy ogromną 
wiedzę i doświadczenie. Udało nam się także 
stworzyć unikatowy zespół najlepszych 
specjalistów. 
  
Naszą firmę tworzą nasi klienci, których 
potrzeby stawiamy na pierwszym miejscu, 
dlatego oferujemy im kompleksową obsługę 
dostosowaną indywidualnie do ich potrzeb. 
To nasi klienci decydują o wachlarzu 
naszych usług, a my dajemy im możliwość 
rozwoju i wzrostu na każdym etapie ich 
działalności. Z wieloletniego doświadczenia 
wiemy, że nasze podejście jest gwarancją 
obopólnego sukcesu. 

Prosimy zwrócić uwagę, że zaprezentowany tekst nie powinien być 
rozumiany jako porada prawna, gdyż każdy indywidualny przypadek 
wymaga odrębnej, rzetelnej analizy. Z tego względu RSM Poland Spółka 
Doradztwa Podatkowego S.A. oraz RSM Poland Audyt S.A. nie ponoszą 
żadnej odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem informacji,  
porad i wskazówek zamieszczonych w niniejszej publikacji.  
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