
BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2021 

1. Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie 

finansowe 

1.1. Zmiany w ustawie o rachunkowości  i prawie handlowym  

1.2. Prawa do uproszczeń w świetle rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji 

majątkowej, finansowej i wyniku finansowego w sprawozdaniu 

finansowym 

1.3. Zmiany w krajowych standardach rachunkowości i stanowiskach 

1.4. Elektronizacja ksiąg i sprawozdań finansowych – problemy praktyczne i 

spójność z zasadami (polityką) rachunkowości 

1.5. Wizja przyszłości – projektowane zmiany. 

2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania 

ksiąg rachunkowych 

2.1. Czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i 

kompletności zapisów 

2.2. Inwentaryzacja 

2.3. Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych 

3. Zagadnienia szczegółowe z perspektywy najczęściej występujących 

błędów 

3.1. Pozycje bilansu – ujmowanie,  wycena i prezentacja  aktywów i 

pasywów  

3.2. Przychody i koszty –  wpływ zdarzeń po dniu bilansowym a 

kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania 

rachunku zysków i strat na strukturę pozycji prezentowanych w 

przychodach i zrównanych z nimi, 

3.3. Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja 

3.4. Rachunek przepływów pieniężnych - metodologia sporządzania,  

informacje o pozycjach ujawnianych w obszarze korekt działalności 

operacyjnej, prezentacja kluczowych informacji w zakresie 

przepływów działalności inwestycyjnej i finansowej, powiązanie 

danych ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w sprawozdaniu z 

przepływów. 

3.5. Zestawienie zmian w kapitale zakres i szczegółowość pozycji 

ujawnianych w zestawieniu zmian  

3.6. Sprawozdanie z działalności 

4. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki kierownika 

jednostki i organu zatwierdzającego  sprawozdanie finansowe  

4.1. Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do 

badania  

4.2. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego  



4.3. Składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego – terminy 

ustawowe  

4.4. Obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie 

finansowe, kierownika jednostki i organu zatwierdzającego  

5. Wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku 2021: 

5.1. Zdolność jednostki do kontynuowania działalności -– ujawnienia  

5.2. Szacunki księgowe i ich ujawnienia 

5.3. Ocena zagrożenia kontynuacji z pespektywy zdarzań po dacie bilansu  

5.4. Zamknięcie roku w spółkach komandytowych i jawnych, które stały się 

podatnikami CIT w 2021 roku, 

5.5. Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniu 

 

 


