Ustawa o rachunkowo�ci

<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"> </span></p> <p style="text-align:
center;"><strong>Badanie i og�aszanie sprawozda�finansowych</strong></p> <p>�</p> <p
style="text-align: justify;">Art. 64. 1. Badaniu i og�aszaniu, z zastrze�eniem art. 64b,
podlegaj� roczne sprawozdania finansowe jednostek powi�zanych, w tym roczne
skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapita�owych, a tak�e roczne sprawozdania
finansowe - kontynuuj�cych dzia�alno��<br />1) bank� oraz zak�ad� ubezpiecze�<br />2)
jednostek dzia�aj�cych na podstawie przepis� o obrocie papierami warto�ciowymi oraz
przepis� o funduszach inwestycyjnych,<br />2a) jednostek dzia�aj�cych na podstawie
przepis� o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,<br />3) sp�k akcyjnych, z
wyj�tkiem sp�k b��cych na dzie�bilansowy w organizacji,<br />4) pozosta�ych jednostek,
kt�e w poprzedzaj�cym roku obrotowym, za kt�y sporz�dzono sprawozdania finansowe,
spe�ni�y co najmniej dwa z nast�uj�cych warunk�:<br />a) �rednioroczne zatrudnienie w
przeliczeniu na pe�ne etaty wynios�o co najmniej 50 os�,<br />b) suma aktyw� bilansu na
koniec roku obrotowego stanowi�a r�nowarto��w walucie polskiej co najmniej 2.500.000
euro,<br />c) przychody netto ze sprzeda?y towar� i produkt� oraz operacji finansowych za
rok obrotowy stanowi�y r�nowarto��w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.<br />2. W
jednostkach sporz�dzaj�cych ��czne sprawozdania finansowe, o kt�ych mowa w art. 51 ust.
1, warunki okre�lone w ust. 1 stosuje si�do ��cznego rocznego sprawozdania
finansowego.<br />3. Badaniu podlegaj� sprawozdania finansowe sp�k przejmuj�cych i sp�k
nowo zawi�zanych, sporz�dzone za rok obrotowy, w kt�ym nast�pi�o po��czenie wed�ug
zasad, o kt�ych mowa w rozdziale 4a.<br />4. Badaniu i og�aszaniu podlegaj� r�nie? roczne
po��czone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami
oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.<br />5. (skre�lony).<br />6.
(uchylony).</p> <p style="text-align: justify;"><br />Art. 64a. 1. Oddzia�, maj�cych
siedzib�poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:<br />1) zak�adu ubezpiecze�oraz<br />2)
banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub instytucji finansowej, w rozumieniu przepis�
Prawa bankowego<br />- zwanych dalej "instytucj� kredytow� lub finansow�", og�asza,
sporz�dzone i zbadane zgodnie z przepisami prawa obowi�zuj�cymi w pa�twie siedziby
instytucji kredytowej lub finansowej, roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji wraz ze
sprawozdaniem z dzia�alno�ci oraz opini� bieg�ego<br />rewidenta.<br />2. Przepis ust. 1
stosuje si�odpowiednio do skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze
skonsolidowanym sprawozdaniem z dzia�alno�ci oraz opini� bieg�ego rewidenta.</p> <p
style="text-align: center;"><img src="images/stories/pastarchives.jpg" border="0" /></p>
<p><strong>USTAWA z dnia 29 wrze�nia 1994 r.o rachunkowo�ci</strong> - <a
href="images/stories/ustawa_o_rachunkowosci.pdf">czytaj</a></p> <p><br /><strong>Ustawa
uleg�a zmianie.</strong></p> <p>�</p>
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