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Zał. 6 

OŚWIADCZENIE O OBOWIĄZKU / BRAKU OBOWIĄZKU1 SKŁADANIA 
ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 
Oświadczam, że Przedsiębiorstwo: 

nazwa/imię i nazwisko:  .........................................................................  

adres siedziby:  .......................................................................................  

numer tel.:  .............................................................................................  

adres e-mail:  ..........................................................................................  

REGON:  ..................................  NIP:  ...................................  

zgodnie z zapisami art.2 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2013 Nr 330 z 

późn. zm.)2: 

 nie jest zobowiązane do składania rocznych sprawozdań finansowych 

 jest zobowiązane do składania rocznych sprawozdań finansowych i tym samym dołącza 

kserokopie rocznych sprawozdań finansowych3 za okres trzech ostatnich lat obrotowych, 

potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia: 

 .............................................................   ............................................................. 
 (miejscowość i data) (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 
  reprezentowania przedsiębiorstwa 
  zgodnie z dokumentem rejestrowym wraz z pieczęcią Przedsiębiorstwa) 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Podmioty mające obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego (art. 2 Ustawy o rachunkowości): 

1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, z zaostrzeniem pkt 2, a także 
inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; czyli wszystkie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowo akcyjne, spółki komandytowe, 

2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie 
socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok 
obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro 

3) jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, 
przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o 
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów. 

Jeżeli dany podmiot ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego, to sprawozdanie to jest jawne 
(ponieważ sprawozdanie finansowe ma na celu dostarczenie informacji o sytuacji finansowej podmiotu osobom 
trzecim zainteresowanym tym podmiotem oraz wspólnikom lub udziałowcom podmiotu). 

3 Zgodnie z art. 45 ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. Nr 330 z późn. 
zm.)sprawozdanie finansowe składa się z: 

 bilansu, 

 rachunku zysków i strat, 

 informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i 
objaśnienia. 


