Program
Sprawozdanie finansowe i zamknięcie
roku obrotowego w spółkach prawa
polskiego.
Aspekty prawne i księgowe.
08.11.2017, 9:00 – 15:00
Przerwy kawowe: 10:30 – 10:45, 14:45 -15:00
Lunch: 12:30 – 13:30

Obowiązki i procedury prawne związane z zamknięciem roku
obrotowego i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
spółki.
1. Zwyczajne zgromadzenie wspólników/zwyczajne walne
zgromadzenie akcjonariuszy
 procedura, termin, elementy obligatoryjne
i fakultatywne,
 sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności
zarządu,
 podział zysku/pokrycie straty,
 absolutorium dla członków organów spółki,
 złożenie dokumentów: KRS, US, MSiG – formularze
i opłaty.
2. Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków:
 odpowiedzialność karno-skarbowa,
 odpowiedzialność cywilnoprawna.
3. Procedura oraz obowiązki kadry zarządzającej dotyczące
zamknięcia roku obrotowego w świetle polskich
przepisów:
 przygotowanie do zamknięcia roku obrotowego,

 termin sporządzenia i zatwierdzanie sprawozdania
finansowego,
 obowiązek badania sprawozdania finansowego,
 składanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego,
 odpowiedzialność karna,
 odbiorcy sprawozdania finansowego.
4. Elementy sprawozdania finansowego:
 budowa sprawozdania finansowego zgodnie z polskimi
przepisami,
 wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

 rachunek zysków i strat jako zapis zdarzeń
gospodarczych i struktury transakcji,
 informacje na temat wyników działalności jednostki
i jej rentowności,
 jakie elementy rachunku zysków i strat wymagają
szczególnej uwagi?
c. Cash flow:
 cash flow i jego rola w ocenie gospodarki finansowej
przedsiębiorstwa.
d. Zestawienie zmian w kapitale własnym.

5. Szczegółowe
finansowego:

omówienie

elementów

sprawozdania

a. Bilans:
 wymogi formalne prawidłowo sporządzonego bilansu,
 aktywa i pasywa, czyli obraz korelacji pomiędzy
posiadanym majątkiem a źródłem jego finansowania,
 omówienie wybranych pozycji bilansu.
b. Rachunek Zysków i Strat:
 zalety i wady poszczególnych układów rachunku
zysków i strat,

e. Elementy uzupełniające obraz sprawozdania
finansowego.

Trenerzy
Krzysztof Bramorski, radca prawny
Od 2001 r. radca prawny i członek wrocławskiej
Izby Radców Prawnych. Absolwent Uniwersytetu
Wrocławskiego, studia prawnicze w Rheinische
Friedrich-Wilhelms Universität w Bonn. Od 2006 r.
partner zarządzający w Kancelarii BSO Prawo &
Podatki. Specjalizuje się w zakresie prawa
gospodarczego, prawa pracy i prawa podatkowego.
Doradza polskim i zagranicznym, w szczególności
niemieckim, przedsiębiorcom przy planowaniu i
przeprowadzaniu projektów inwestycyjnych. Posiada duże
doświadczenie w prowadzeniu projektów M&A oraz procesów
prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych. Biegle włada językiem
niemieckim.

Wojciech Skowyrko, księgowy
Certyfikowany księgowy specjalizujący się w
rozliczeniach spółek prawa polskiego. Posiada
doświadczenie w prowadzeniu ksiąg handlowych
firm z zagranicznym kapitałem, przygotowywaniu
rocznych i okresowych sprawozdań finansowych.
Przez kilkanaście lat, jako główny księgowy
prowadził nadzór nad rozrachunkami i finansami

oraz sprawozdawczością finansowo-podatkową przedsiębiorstw
branży telekomunikacyjnej i budowlanej. Zdobyte doświadczenie
pozwala mu na skuteczne zarządzanie sprawami finansowoksięgowymi oraz kadrowymi i administracyjnymi spółek prawa
polskiego.

BSO Prawo & Podatki jest kancelarią prawną o międzynarodowym
zasięgu, specjalizującą się w kompleksowym doradztwie prawnym i
podatkowym dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.
Wprowadzamy inwestorów na rynek polski, obsługujemy bieżącą
działalność przedsiębiorstw, opracowujemy koncepcje i towarzyszymy
w realizacji projektów krajowych i transgranicznych. Szczególną grupę
naszych Mandantów stanowią firmy wywodzące się, powiązane, bądź
współpracujące z krajami niemieckojęzycznymi, głównie z Niemcami i
Austrią.

BSO Outsourcing świadczy szeroki zakres usług rachunkowości
finansowej i płacowej połączonej z bieżącym doradztwem podatkowoksięgowym. Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych firm oraz
obsługę kadrowo-płacową zgodnie z polskimi przepisami, w sposób
umożliwiający raportowanie również według wymagań grup
kapitałowych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Opracowujemy
niezbędną i wymaganą przepisami dokumentację księgową i
podatkową. W ramach usług proponujemy jednorazowe lub okresowe
audyty zewnętrzne, obejmujące sprawdzenie prawidłowości rozliczeń
podatkowo-księgowych.

