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Deadline for 2012
Financial Statements
Approval

The deadline for approving the 2012 financial statements is promptly
approaching for companies whose fiscal year overlaps with the calendar year.
The proper company authority should approve the financial statements by 30
June 2013. For example, in limited liability companies the Annual General
Meeting of Shareholders acts as the appropriate body to approve financial
statements.
The Management Board of a limited liability company should convene the
Annual General Meeting by 30 June 2013. The Annual General Meeting
should in turn adopt resolutions on financial statements and the director’s
report on the company’s activities, on granting a vote of acceptance to Board
Members and profit distribution/loss coverage. The resolution on financial
statements approval should include the period covered by the statements, the
balance sheet total and the net financial result.
The Management Board is under obligation to submit the financial statements
to the proper registry court within 15 days starting from the day of approval.
Together with the financial statements, the Management Board is obliged to
submit the director’s report on the company’s activities and minutes from the
Annual General Meeting. Moreover, within 10 days of the date of approval, the
financial statements should be filed with the relevant tax office.
Should the financial statements not be filed with the court within the
abovementioned time limit, the court may impose a fine on the company.

Accidents at work and
insurance protection

On 7 February 2013, the Supreme Court resolved the legal issue on
insurance protection for accidents at work (III UZP 6/12).
The case in question concerned two female employees that were injured at
work but before they actually started working. The Social Insurance Institution
refused to pay them one-time compensation, claiming that they were injured
on their way to work.
The Supreme Court concluded that insurance governed by the Act on
social insurance for accidents at work and occupational diseases of 30
October 2002 also includes accidents that occur in the workplace before
beginning to work as long as the employee was ready to work.
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Company president
cannot perform two
roles in a court of law

On 10 April 2013, the Supreme Court adopted a resolution (II UZP 1/13) stating
that the President of a company Management Board cannot act in the court
as a director of the company responsible for its debts and its representative
at the same time.
The case concerned the President of the Board and the sole shareholder of a
joint-stock company from which the Social Insurance Institution demanded
payment of overdue social security contributions. The Company filed for
bankruptcy in 2004, leaving behind approx. half a million of debt in unpaid social
security contributions. The Social Insurance Institution decided to execute the
overdue amount from the President of the Management Board. When the court of
first instance reversed the decision, the Social Insurance Institution appealed
against this, claiming that the whole procedure had been invalid due to the fact
that the President of the company Management Board, being also its owner, had
represented the company in court. According to the Social Insurance Institution, in
such situation, the company should be represented by a Proxy appointed by the
general meeting of shareholders.
The court of second instance has addressed the legal issue to the Supreme
Court, which expressed its opinion and stated that the President of the board
responsible for the debts of the company cannot represent it regarding this matter
at the same time in court.
In oral justification of the resolution, the Supreme Court pointed out that, although
there is no litigation between the company and its president, the interest of the
former and the latter might be divergent. “It is sufficient to have a potential conflict
of interest and it is not relevant whether the company only has one owner. Its
assets are not the shareholder’s assets.”

Changes in the
Bankruptcy and
Restructuring Law

The Act of 25 January 2013, amending the Bankruptcy and Restructuring Law.
entered into force on 30 March 2013.
The abovementioned Act has repealed Article 32 point 1 of the Bankruptcy and
Restructuring Law. This provision didn’t allow for debtors to be discharged from
court fees for the bankruptcy procedure. As a result, debtors without sufficient
resources could not meet the obligation to submit the bankruptcy petition to court.
This provision has been found incompliant with the Constitution (Article 45
paragraph 1 in conjunction with Article 31 point 3) by the Constitutional Tribunal in
the verdict dated 15 May 2012 (file ref. No P 11/10).
Removal of Article 32 point 1 results in the previous prohibition of exemption from
court fees being automatically replaced by the general rules regulated by the Act
on court fees.
According to Article 103 of this Act, the court might acknowledge the exemption
from court fees for a legal person or organizational unit without legal personality to
which the Act confers legal capacity once proved that such person or unit has no
sufficient resources to make the payment.
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New Act on payment
deadlines in commercial
transactions

On 28 April 2013 the Act of 8 March 2013 on payment deadlines in commercial
transactions entered into force.
The basic target of the newly adopted Act is to fight against the deepening issue
of payment blockages. This Act introduces rules which force a reduction of delays
in the payments of debts and force parties to use short payment dates. The Act is
a consequence of an obligation to implement into the domestic legal system the
regulations of Directive 2011/7/EU of the European Parliament and of the Council
of 16 February 2011 on combating late payment in commercial transactions.
The Act defines precisely the rights of the creditor and the obligations of the
debtor in relation to payment deadlines in commercial transactions, including the
fixed compensation for the costs of debt recovery and the possibility to charge
interest for delay starting with the 31st day after delivering the invoice to the
debtor.
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Termin zatwierdzenia
rocznego sprawozdania
finansowego

Zbliża się termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012
r. w spółkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Odpowiedni organ spółki powinien zatwierdzić sprawozdanie finansowe do 30
czerwca 2013 r. Dla przykładu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
organem tym jest Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.
Zarząd spółki powinien zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników do 30
czerwca 2013 r. Powinno ono podjąć uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki,
udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz podziału zysku/pokrycia straty.
Warto pamiętać, aby w uchwale o zatwierdzeniu sprawozdania podać okres,
którego ono dotyczy, sumę bilansową oraz wynik finansowy netto.
Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek złożyć
zatwierdzone sprawozdanie finansowe do właściwego sądu rejestrowego w
ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia. Razem ze sprawozdaniem finansowym
należy złożyć sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz protokołem
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Ponadto w przeciągu 10 dni od
zatwierdzenia sprawozdanie finansowe należy złożyć do odpowiedniego
urzędu skarbowego.
Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostanie złożone w terminie, sąd rejestrowy
może wymierzyć spółce karę grzywny.

Ochrona ubezpieczeniowa
z tytułu wypadków przy
pracy

W dniu 7 lutego 2013 roku Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne na
temat ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wypadków przy pracy (III UZP
6/12).
Sprawa dotyczyła dwóch pracownic, które uległy wypadkowi w pracy lecz
jeszcze przed przystąpieniem do pracy. ZUS odmówił im wypłaty
jednorazowego odszkodowania twierdząc, że uległy wypadkowi w drodze do
pracy.
Sąd Najwyższy stwierdził jednak że ochrona, którą regulują przepisy ustawy z
30 października 2002 r o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych obejmuje także zdarzenia mające miejsce na
terenie zakładu pracy przed rozpoczęciem wykonywania pracy, jeżeli
pracownik był już gotów do jej świadczenia.
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Prezes spółki nie może
występować w sądzie w
dwóch rolach

10 kwietnia 2013 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w której stwierdził, że
prezes spółki nie może występować w sądzie w dwóch rolach: jako
członek zarządu spółki odpowiedzialny za jej długi i jednocześnie jako jej
reprezentant (II UZP 1/13).
Sprawa dotyczyła prezesa i jedynego akcjonariusza spółki akcyjnej, której ZUS
nakazał zapłatę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne. Spółka upadła
w 2004 roku zostawiając pół miliona złotych długu z tytułu składek ZUS. ZUS
postanowił wyegzekwować zaległą należność od prezesa spółki. Kiedy sąd I
instancji uchylił decyzję ZUS, ten odwołał się od wyroku zarzucając mu, że całe
postępowanie było nieważne, gdyż prezes spółki będący jej właścicielem
reprezentował spółkę przed sądem. Zdaniem ZUSu, w takim wypadku za
spółkę powinien działać pełnomocnik ustanowiony przez walne zgromadzenie
akcjonariuszy.
Sąd drugiej instancji skierował pytanie prawne do Sądu Najwyższego., który
stwierdził, że prezes spółki odpowiedzialny za jej długi nie może jednocześnie
reprezentować spółki w tej sprawie przed sądem.
W ustnym uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy wskazał, że – choć pomiędzy
spółką i jej prezesem nie ma sporu to jednak może się zdarzyć, że interesy
spółki i prezesa są rozbieżne. „Wystarczy, aby był to potencjalny konflikt
interesów i nie ma znaczenia , czy jest to spółka jednoosobowa. Majątek spółki
nie jest bowiem majątkiem akcjonariusza.”

Zmiany w prawie
upadłościowym i
naprawczym

Dnia 30 marca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o
zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.
Z tym dniem przestał obowiązywać art. 32 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i
naprawcze. Przepis ten wykluczał możliwość zwolnienia dłużnika od kosztów
postępowania upadłościowego, w skutek czego dłużnicy nieposiadający
dostatecznych środków aby uiścić opłatę nie mogli zrealizować obowiązku
zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości.
Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2012 r. (sygn. akt P
11/10) przepis ten został uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31
ust. 3 Konstytucji.
Usunięcie art. 32 ust. 1 powoduje, iż w miejsce dotychczasowego zakazu
zwolnienia dłużnika od kosztów sądowych automatycznie znajdą zastosowanie
reguły ogólne wynikające z ustawy o kosztach sądowych.
Zgodnie z art. 103 tej ustawy sąd może przyznać zwolnienie od kosztów
sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma
dostatecznych środków na ich uiszczenie.

Styczeń - Maj 2013

Nowa ustawa o terminach
zapłaty w transakcjach
handlowych

28 kwietnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych.
Podstawowym celem uchwalonej ustawy jest zwalczanie pogłębiającego się
problemu zatorów płatniczych poprzez wprowadzenie zasad wymuszających
zmniejszanie opóźnień w zapłacie należności oraz zmuszających strony do
stosowania krótkich terminów płatności. Ustawa stanowi realizację obowiązku
implementacji do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w
sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.
Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w
związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych, m. in. stałą
rekompensatę za koszty odzyskiwania należności oraz możliwość naliczania
odsetek za opóźnienia począwszy od 31-ego dnia po doręczeniu dłużnikowi
faktury.
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