
sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności zarządu

Kluczowe terminy 

Zamknięcie roku finansowego 2020 
- must have

Zapraszamy 
do kontaktu:
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→ Czy członkowie zarządu/ osoby prowadzące księgi rachunkowe posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny. 
            Czy licencja jest aktualna? 
→ Czy spółka ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności zarządu? Co powinno się w nim znaleźć?  
→ Czy sprawozdanie finansowe jest objęte obowiązkowym badaniem przez biegłego rewidenta? 
→ Czy na zwyczajnym zgromadzeniu należy podjąć uchwałę o wyborze firmy audytorskiej na kolejne lata? 
             Czy może zostać wybrana na 1 rok czy obowiązkowo na 2 lata?  
→ Czy spółka powinna podjąć uchwałę o dalszym istnieniu? Czy można wykluczyć istnienie domniemania 
            w zakresie podstaw do ogłoszenia upadłości spółki?
→ Jakie osoby wchodziły w skład organów spółki w poprzednim roku obrotowym? Komu należy udzielić 
             absolutorium? 
→ Czy przy okazji zwyczajnego zgromadzenia będą dokonywane zmiany osobowe w organach spółki? 
            Czy trzeba formalnie przedłużyć kadencję?
→ Czy wypłacono zaliczki na poczet dywidendy? W jakiej wysokości można wypłacić dywidendę, 
            jakie są ograniczenia?
→ Czy istnieje potrzeba dokapitalizowania spółki? Jakie są dostępne opcje?
→ Czy wpisy w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych / w Krajowym Rejestrze Sądowym są aktualne?
→ Kto może wziąć udział i głosować na walnym zgromadzeniu w kontekście przymusowej dematerializacji akcji 
 w S.A. i S.K.A.? Co z akcjonariuszami niewpisanymi do rejestru akcjonariuszy? 

Jak możemy pomóc:

- przygotowanie projektów sprawozdań z działalności zarządu spółki;
- asysta przy elektronicznym podpisywaniu sprawozdań finansowych/ sprawozdań z działalności zarządu;
- wsparcie w uzyskiwaniu / odnowieniu podpisów elektronicznych dla członków zarządu;
- kompleksowa analiza prawna sytuacji spółki na podstawie przedstawionych dokumentów, w szczególności 
  sprawozdania finansowego, na potrzeby podjęcia stosownych uchwał na zwyczajnym zgromadzeniu/ 
  walnym zgromadzeniu;
- kompleksowe przygotowanie projektów dokumentów na zgromadzenie wspólników/ walne zgromadzenie oraz innych, 
  niezbędnych do zgłoszenia zamknięcia roku do Sądu Rejestrowego;
- przewodniczenie zgromadzeniom wspólników; reprezentacja wspólników / akcjonariuszy (pełna obsługa procesu jako 
  pełnomocnik w przypadku polskich i zagranicznych grup kapitałowych);
- wsparcie w przygotowaniu wniosku dot. złożenia kompletu dokumentów finansowych w wersji elektronicznej 
  poprzez system RDF/S24 („przekazanie do podpisu”);
- przeprowadzenie procedury złożenia kompletu dokumentów finansowych w wersji elektronicznej jako pełnomocnik 
  poprzez system S24.
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do 31 marca* 

do 30 czerwca przeprowadzenie zwyczajnego zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia

od dnia podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez zgromadzenie 
wspólników / walne zgromadzenie - złożenie dokumentów do Sądu Rejestrowego 
(Repozytorium Dokumentów Finansowych)

W większości korporacyjnych kalendarzy marzec jest miesiącem, w którym spółki planują zamknięcie roku 2020, 
przygotowując sprawozdania finansowe. Czas zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy to dobry moment na sprawdzenie, 
czy spółka działa zgodnie z aktualnymi przepisami, co pozwoli wyłączyć ryzyka po stronie spółki i jej organów. 
Z uwagi na liczne nowe regulacje, zamknięcie roku finansowego już od kilku lat nie sprowadza się do podjęcia kilku 
prostych uchwał. CRBR, podpisy elektroniczne, działanie zdalne – to tylko kilka elementów tej układanki. 
W materiale przybliżamy najważniejsze z nich.

Przygotowywanie dokumentów i podejmowanie uchwał – co warto rozważyć:

15 dni
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*Uwaga! 
Ministerstwo Finansów zakomunikowało, że kończy prace nad przepisami wydłużającymi termin na sporządzenie sprawozdań finansowych 
dla sektora prywatnego o 3 miesiące, tj. do końca 30.06.2021 r. 


