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Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
–krok po kroku
Roczne sprawozdanie finansowe jednostek zgodnie z najważniejszą zasadą rachunkowości zapisaną w art. 4 ust. 1 uor powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową, finansową i wynik
finansowy. Wszystkie inne zasady, przepisy oraz stosowane metody
powinny być podporządkowane tej zasadzie. Za wiernie i rzetelnie
odzwierciedlające obraz jednostki zgodnie z art. 49a uor uważa się
także sprawozdanie sporządzone zgodnie z uproszczeniami przewidzianymi dla jednostek mikro.
Zgodnie z art. 45 ust. 5 uor sprawozdanie finansowe sporządza się
w języku polskim i w walucie polskiej. Ustawa o rachunkowości przewiduje możliwość uproszczeń w zakresie prezentacji danych liczbowych,
które można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych – oczywiście
pod warunkiem że nie zniekształca to obrazu jednostki.

Obowiązki związane ze sporządzeniem
sprawozdania finansowego
Sporządzając sprawozdanie finansowe, jednostka stosuje zasady wyceny
aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w ustawie
o rachunkowości. Na obowiązki związane ze sporządzeniem sprawozdania
finansowego, do których obligują przepisy ustawy o rachunkowości, składają się:
1) sporządzenie sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu
3 miesięcy od dnia bilansowego (art. 52 ust. 1 uor),
2) podpisanie sprawozdania finansowego (art. 52 ust. 2 uor),
3) badanie sprawozdania finansowego (art. 64 uor),
4) zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53
ust. 1 uor),
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