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Schválení účetní závěrky
I tento rok si Vás dovolujeme upozornit na zákonnou povinnost související se skončením účetního
období. Jde o povinnost předložit účetní závěrku za příslušné účetní období, tj. za rok 2014, příslušnému
orgánu společnosti (zpravidla valné hromadě) ke schválení tak, aby byla tímto orgánem schválena
ve lhůtě 6 měsíců po uplynutí účetního období. Schválenou účetní závěrku je třeba uložit do Sbírky listin
bez zbytečného odkladu.
Pokud příslušný orgán společnosti předloženou účetní závěrku neschválí v uvedené lhůtě, musí být
i neschválená účetní závěrka uložena do Sbírky listin nejpozději do konce roku následujícího po konci
účetního období.

Následky nedodržení povinnosti
V případě nesplnění této povinnosti může příslušný orgán uložit společnosti pokutu až do výše 100.000
Kč nebo do výše 3% hodnoty aktiv celkem. Navíc, nesplnění povinnosti řádně a včas rozhodnout o
schválení účetní závěrky a naložení s hospodářským výsledkem má za následek nemožnost vyplacení
dividend společnosti.

Rádi pro Vás připravíme všechny dokumenty potřebné ke schválení účetní závěrky a zároveň zajistíme
uložení dokumentů, včetně samotné účetní závěrky, do Sbírky listin příslušného rejstříkového soudu.
Odměna za právní služby v tomto směru je určena na základě předchozí individuální dohody.
Připomínáme, že pokud Váš hospodářský rok skončil v prosinci 2014, účetní závěrku je potřebné schválit
30.6.2015.

Kontakt
Nela Čechová, Corporate Services Manager, + 420 222 753 480-1, Nela.Cechova@accace.com

O Accace
Společnost Accace poskytuje své služby v 7 zemích prostřednictvím více než 250 profesionálů a řadí se
mezi vedoucí poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě.
Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 1400 mezinárodních společností. Naší
dlouhodobou vizí je expandovat i mimo střední a východní Evropu, a stát se tak skutečně globální
společností.
Prostřednictvím svých poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice,
Maďarsku, Německu, Rumunsku, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině. V jiných evropských zemích
poskytujeme služby ve spolupráci s našimi důvěryhodnými partnery.
Více o společnosti naleznete na webových stránkách: www.accace.com

