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V tomto čísle prinášame:
Povinnosti štatutárneho orgánu spoločností
voči valnému zhromaždeniu
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POVINNOSTI ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU SPOLOČNOSTÍ VOČI VALNÉMU ZHROMAŽDENIU
Štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzením je jeden alebo
viac konateľov, pri akciovej spoločnosti je to predstavenstvo.
Konatelia sú povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a
účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o
záležitostiach spoločnosti. V súlade s §135 zákona č. 513/1991 Zb.
v aktuálnom znení (ďalej ako „Obchodný zákonník“) konatelia predkladajú
valnému zhromaždeniu na schválenie:
a. riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu
individuálnu účtovnú závierku
b. návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so
spoločenskou zmluvou a stanovami
c. návrh na vymenovanie audítora (ak spoločnosť spĺňa
kritériá na výkon štatutárneho auditu v súlade s § 19
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve)
Okrem týchto povinností by mal konateľ predložiť valnému zhromaždeniu na
prerokovanie spolu s účtovnou závierkou aj výročnú správu (ak má
spoločnosť povinnosť vyhotoviť tento dokument v súlade s § 20 zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve).
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Štatutárnym orgánom v akciovej spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi
činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Obdobné povinnosti voči valnému
zhromaždeniu má i predstavenstvo, bližšie sú povinnosti upravené v § 192
Obchodného zákonníka.
Upozorňujeme, že aj výročná správa má byť predmetom
prerokovania valným zhromaždením v súlade s Obchodným
zákonníkom. Častokrát sa na túto povinnosť zabúda.

NEPREHLIADNITE
Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na apríl až jún 2018 môžete nájsť na našej
webovej stránke: http://www.mandat.sk
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O SPOLOČNOSTIACH MANDAT
MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. boli založené
v roku 2004 ako daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej
doby našej existencie poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva
a auditu menším, stredným aj nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na
území Slovenskej republiky. Dlhoročná spolupráca so zahraničnými
poradenskými spoločnosťami spojená s kompetenciou slovenských
daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať poradenstvo pre
klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.
V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje
v súčasnosti 41 kvalifikovaných pracovníkov.
Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy.
MANDAT CONSULTING, k.s. nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia,
ktoré si čitateľ urobí na základe tohto vydania.
Ak by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu
prijímateľov MANDAT správy, prosím kontaktujte nás na e-mail adrese:
news@mandat.sk
V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.
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