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Harmonogram prac dotyczących rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok
Lp. Rodzaj prac
Wybór podmiotu uprawnionego do
badania rocznego sprawozdania
1.
finansowego przez organ
zatwierdzający sprawozdanie
finansowe
2.

3.

4.

5.
6.

Termin wykonania

IV kwartał 2018r.

Na dzień bilansowy.
IV kwartał 2018r.
Inwentaryzacja aktywów i pasywów Inwentaryzacja składników aktywów wymienionych
w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości będzie
przeprowadzona w terminie od 1 października 2018r.
do 15 stycznia 2019r.
Zestawienie sald inwentaryzowanej Na dzień inwentaryzacji
grupy składników aktywów
Porównanie wyników inwentaryzacji
ze stanem księgowym. Wyjaśnienie i Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2018r., nie
rozliczenie w księgach
później niż do 26 marca 2019r.
rachunkowych ujawnionych różnic
inwentaryzacyjnych
Zestawienie obrotów i sald kont
Nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do
księgi głównej za rok obrotowy
26 marca 2019r.
Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później
Zestawienie sald wszystkich ksiąg
niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok
pomocniczych
obrotowy, tj. do końca marca 2019r.
Na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż do
końca marca 2019r.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Podstawa
prawna
art. 66 ust. 4 uor

art. 26 uor

art. 18 ust. 2 uor
art. 27 w związku
z art. 24 ust. 5
pkt 2 uor
art. 24 ust. 5 pkt
2 uor
art. 18 ust. 2 uor

art. 12 ust. 2 pkt
1 uor
art. 45 ust. 1 i
Sporządzenie rocznego
Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, art. 52 ust. 1 w
8.
sprawozdania finansowego
tj. do końca marca 2019r.
powiązaniu z art.
12 ust. 2 uor
Podpisanie sprawozdania
Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, nie później
9. finansowego
art. 52 ust. 2 uor
niż do końca marca 2019r.
art. 53 ust. 1 w
10
Badanie sprawozdania finansowego Do dnia 31 maja 2019r.
powiązaniu z art.
.
64 ust. 1 uor
Zatwierdzenie
rocznego
11
W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. nie później
art. 53 ust. 1 uor
sprawozdania finansowego przez
niż do 30 czerwca 2019r.
. organ zatwierdzający
Najpóźniej w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia
12 Ostateczne zamknięcie ksiąg
sprawozdania finansowego za rok obrotowy, nic później art. 12 ust. 4 uor
. rachunkowych
niż do 15 lipca 2019r.
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych - w
13
Złożenie
rocznego
sprawozdania
ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania, art. 27 ust. 2
.
finansowego do urzędu skarbowego tj. nie później niż do 10 lipca 2019r.
updop
Złożenie w Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS) rocznego
W ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania
14 sprawozdania finansowego wraz z
art. 69 ust. 1
finansowego za rok obrotowy, nie później niż do 15
. innymi dokumentami - obowiązek
lipca
2019r.
ten dotyczy jednostek
podlegających rejestracji w KRS
Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 ust. 1 uor, to należy je
złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie (tj. nie później niż do 15 lipca 2018r.), a także 15 dni
po jego zatwierdzeniu wraz z odpowiednimi dokumentami (art. 69 ust. 2 uor).
7.
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