
PUBLIKACJA SPRAWOZDA Ń FINANSOWYCH 
W MONITORZE POLSKIM B 

 
 
Monitor Polski B  to dziennik urzędowy RP, w którym ogłasza się sprawozdania 
finansowe wskazane w przepisach o rachunkowości, ogłoszenia i obwieszczenia 
przedsiębiorców, inne akty prawne, a takŜe informacje, komunikaty, ogłoszenia i 
obwieszczenia organów, instytucji i osób. 
 
Badaniu przez biegłego rewidenta i ogłaszaniu w Monitorze Polskim B podlegają roczne 
sprawozdania finansowe m.in.: 
 

• banków i zakładów ubezpieczeń; 
• funduszy emerytalnych; 
• spółek akcyjnych; 
• podmiotów i jednostek organizacyjnych prowadzących działalność maklerską; 
• pozostałych jednostek, które w roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie 

finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: 
 

� średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 
50 osób, 

� suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość 
w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, 

� przychody netto ze sprzedaŜy towarów i produktów oraz operacji finansowych 
za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 
5.000.000 euro. 

 
 
Sprawozdanie finansowe ogłaszane w Monitorze Polskim B musi zawierać: 
 

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji 
dodatkowej; 

• bilans; 
• rachunek zysków i strat; 
• zestawienie zmian w kapitale własnym; 
• rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy; 
• opinię biegłego rewidenta - kserokopia zawierającą dane podmiotu badającego, datę 

wystawienia i podpis biegłego rewidenta; 
• odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, zaopatrzone w datę 
podjęcia i podpis organu uprawnionego. 

 
Sprawozdanie finansowe podpisuje zarówno osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych, jak i kierownik jednostki składającej sprawozdanie finansowe. JeŜeli 
kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, podpis na sprawozdaniu finansowym 
muszą złoŜyć wszyscy jego członkowie. Podpisy pod kaŜdym dokumentem muszą być 
złoŜone w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się złoŜenie kserokopii dokumentów 
uwierzytelnionych „za zgodność z oryginałem” przez osobę upowaŜnioną z czytelnym 
stanowiskiem, imieniem i nazwiskiem. 



PowyŜsze dokumenty składane są bezpośrednio w Monitorze Polskim B lub przesyłane listem 
poleconym do Monitora Polskiego B wraz z pismem przewodnim, w którym naleŜy podać: 
 

• dokładną nazwę i adres firmy (ewentualnie poprzednią nazwę i datę zmiany), 
• adres korespondencyjny (jeŜeli występuje), 
• nazwę i adres firmy, na który naleŜy wystawić fakturę VAT, 
• numery NIP, REGON, PKD, 
• telefon kontaktowy. 
 

Dostarczenie tak przygotowanego do ogłoszenia kompletu dokumentów powinno nastąpić w 
ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania. Za ogłoszenie trzeba wnieść opłatę, a jej 
wysokość zaleŜy od objętości materiałów wymagających publikacji (opłata za 1 stronę 
wynosi - 724,89 zł brutto). Po dokonaniu wpłaty, której potwierdzeniem jest wystawiona 
faktura VAT, zespół Monitora Polskiego B rozpoczyna prace związane z procesem 
wydawniczym. Po wykonaniu usługi przesyłany jest nieodpłatnie okazowy egzemplarz 
Dziennika Urzędowego Monitor Polski B. 
 
Za uchylanie się od obowiązku ogłoszenia w Monitorze Polskim B sprawozdania 
finansowego, przewidziane zostały sankcje karne w postaci grzywny oraz kary ograniczenia 
wolności. 
 
 
 
 


