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Účetní závěrka za r. 2013 v s.r.o. / a.s. a její
projednání valnou hromadou v r. 2014
Vážení čtenáři,
pomalu se blíží termín, do kterého musí být
projednána valnou hromadou/jediným společníkem
účetní závěrka za r. 2013 u společnosti s ručením
omezeným a akciové společnosti. Bude se však
tato účetní závěrka projednávat dle právních
předpisů účinných od 1.1.2014 nebo podle
dosavadních právních předpisů?

Zákon
o
obchodních
korporacích
tuto
problematiku výslovně neřeší. Domníváme se
však, že vzhledem k účinnosti nových právních
předpisů od 1.1.2014 se bude proces schvalování
účetních závěrek řídit novými právními předpisy
za použití přechodných ustanovení těchto předpisů.
Dosavadní a nové právní předpisy stanoví stejnou
lhůtu, do kdy musí být účetní závěrka projednána,
a to ve lhůtě do 6 měsíců od posledního dne
předcházejícího účetního období. Pokud tedy
účetní období skončilo ke dni 31.12.2013, účetní
závěrka za r. 2013 musí být projednána valnou
hromadou nejpozději ke dni 30.6.2014.
Pokud valná hromada projedná a schválí účetní
závěrku, rozhodne zároveň o rozdělení zisku nebo
úhradě ztráty. Výše částky určené k rozdělení pro
společníky je omezena v ust. § 161 odst. 4 zák. o
obchodních korporacích. Zisk nelze rozdělit ani
v případě, kdyby si tím společnost přivodila
úpadek.

duben 2014

Podíl na zisku je splatný vůči společníkům ve
lhůtě 3 měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady
o rozdělení zisku, pokud společenská smlouva
nestanoví jinak. O konkrétním vyplacení podílu na
zisku rozhoduje jednatel. Během účetního roku lze
za splnění dalších podmínek vyplácet i zálohy na
podíl na zisku.
Společnost prostřednictvím svého jednatele je
povinna založit do sbírky listin obchodního
rejstříku účetní závěrku (popř. výroční zprávu,
má-li povinnost ji vyhotovovat). Do sbírky listin
se ukládá i návrh na rozdělení zisku nebo
vypořádání ztráty, nejsou-li součástí účetní
závěrky. V případě nesplnění těchto povinností je
soud oprávněn uložit pořádkovou pokutu až do
výše 100.000,- Kč. Při opakovaném neplnění této
povinnosti a za splnění dalších podmínek, může
rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o
zrušení společnosti s likvidací. Neplnění této
povinnosti jednatele jako statutárního orgánu je
považováno za porušení péče řádného hospodáře a
s tím spojeného vzniku jeho odpovědnosti za
škodu.
Pokud Vás tento článek zaujal, pak lze jeho obsah
konzultovat na uvedených kontaktních údajích.
Kontakt pro další informace:

Mgr. Michaela Folberová, advokátka
Tel. +420 776 213 228
E-mail: michaela.folberova@advokati-folberova.cz

Tento Newsletter představuje nezávaznou informaci o právu, nejedná se o individuální poradenství ke konkrétním případům.
Doporučujeme, aby si klient svůj právní případ a jeho dopady nejdříve zkonzultoval s odborníky. Naše advokátní kancelář je
Vám ráda k dispozici.
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