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Podsumowanie roku obrotowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością -     

zwyczajne zgromadzenie wspólników, obowiązki rachunkowe 

 

Dbając o Państwa bezpieczeństwo i spokój przypominamy, że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ciążą na Państwu ściśle określone obowiązki związane z 

zakończeniem poprzedniego roku obrotowego, a w szczególności w przypadku spółek z 

ograniczoną odpowiedzialnością - obowiązek zwołania zwyczajnego zgromadzenia 

wspólników. Termin, jaki nakłada na Państwa w tym przypadku ustawodawca, to 6 

miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Najczęściej sześciomiesięczny termin na 

odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników przypada na dzień 30 czerwca, gdyż 

przeważnie rok obrotowy upływa z końcem roku kalendarzowego. 

 

Jaki jest cel zwoływania zwyczajnego zgromadzenia wspólników? 

 

Obrady zwyczajnego zgromadzenia wspólników to czas analizy i podsumowań 

działalności spółki w ostatnim roku obrotowym. Jest to okazja do dyskusji o kondycji spółki, 

o obszarach jej działania czy też o wykonywaniu założonego celu gospodarczego. 

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być: 

 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

 powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, 

 udzielenie członkom organów spółki (zarządu, rady nadzorczej lub komisji 

rewizyjnej)  absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

 

Decyzje w wyżej wymienionych kwestiach mogą zapaść jedynie na prawidłowo 

zwołanym zwyczajnym zgromadzeniu wspólników, gdyż w tym przypadku pisemne 

głosowanie jest wyłączone. Uchwały powzięte w trybie pisemnym odnośnie tych 

konkretnych zagadnień byłyby  nieważne, jako sprzeczne z ustawą. 
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Obowiązki rachunkowe 

 

Ponadto zwracamy Państwa uwagę, że spółka kapitałowa zobowiązana jest 

sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Do rocznego 

sprawozdania finansowego  należy dołączyć sprawozdanie zarządu z działalności spółki. 

Zarząd jest zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w terminie 3 

miesięcy od dnia bilansowego. W przeciwnym razie zgodnie z przepisami prawa grozi kara 

grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 2 albo obie te kary łącznie. Jak już 

wspomniano zgromadzenie wspólników, w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od 

zakończenia roku obrotowego jest zobowiązane zatwierdzić takie sprawozdanie. 

 

W przypadku części spółek, roczne sprawozdanie finansowe, przed jego 

zatwierdzeniem, podlega dodatkowo badaniu przez biegłego rewidenta. Obowiązkiem 

przedsiębiorców jest zweryfikowanie, czy prowadzona przez nich spółka nie podlega 

takiemu obowiązkowi. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez 

biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe 

jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno 

przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. 

Istotne jest, że uchybienie obowiązkowi poddania sprawozdania finansowego badaniu przez 

biegłego rewidenta podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności. 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obowiązana do udostępnienia 

wspólnikom sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli 

sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania - także opinii wraz z raportem 

biegłego rewidenta – najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników. Wskazać 

należy, że uchybienie obowiązkowi udostępnienia wspólnikom powyższej dokumentacji 

podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności. Ponadto przepisy obligują zarząd 

spółki do złożenia w rejestrze przedsiębiorców KRS: 

 rocznego sprawozdania finansowego, 

 opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu,  

 sprawozdania z działalności spółki, 

 uchwały lub postanowienia właściwego organu o zatwierdzeniu rocznego 

sprawozdania finansowego, 

 uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty. 

 

Realizacji powyższego obowiązku powinna nastąpić w terminie 15 dni od dnia 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Nadto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

zobowiązana jest do przekazania Urzędowi Skarbowemu sprawozdania finansowego wraz z 



 

 

ul. Zwycięstwa 148 lok. 409                                                                                                       tel. 696 712 169                                           

75-613 Koszalin                                                                                                                          e-mail:kancelaria@gromaszek.pl 

NIP 669-230-34-11                                                                                                                      REGON  32 03 88 456 

 

opinią i raportem podmiotu uprawnionego do jego badania oraz odpisem uchwały 

zgromadzenia wspólników, która je zatwierdza, w terminie 10 dni od daty podjęcia tejże 

uchwały. Niezłożenie sprawozdania finansowego zarówno właściwemu Urzędowi 

Skarbowemu jak i do rejestru przedsiębiorców KRS wiąże się z odpowiedzialnością karną. 

Niezależnie od tego za ewentualne uchybienia wskazanym wyżej obowiązkom dodatkowo 

członkowie zarządu mogą zostać odwołani z zajmowanego stanowiska.  

 

Prawnicy Kancelarii pozostają do Państwa dyspozycji. W razie jakichkolwiek pytań, 

bądź wątpliwości udzielą wskazówek oraz pomogą w organizacji oraz przeprowadzeniu 

zgromadzenia wspólników.  

 

     


