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DODATKOWE  SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Senat na 14. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu

– zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji

Gospodarki Narodowej.

Komisja na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. rozpatrzyła projekt ustawy oraz
wnioski zgłoszone do tego projektu podczas drugiego czytania.

Komisja nie poparła żadnego wniosku i wnosi o przyjęcie przez Senat projektu ustawy
oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy,
zawartych w druku nr 179.

W załączeniu przekazujemy informację o zgodności z prawem Unii Europejskiej

poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego czytania projektu ustawy.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej

(-) Tomasz Misiak



Uwaga:

Poprawki nr 1-4 należy głosować łącznie.

1) w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) w rozdziale 6 po art. 63d dodaje się art. 63 e w brzmieniu:

"Art. 63e. 1. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-

Kredytowa sporządza skonsolidowane

sprawozdanie finansowe spółdzielczych kas

oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o którym

mowa w ust. 1, obejmuje dane Krajowej

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej

i spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych, zestawione w taki sposób, jakby

stanowiły jedną jednostkę.

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o którym

mowa w ust. 1, składa się z:

1) skonsolidowanego bilansu,

2) skonsolidowanego rachunku zysków i

strat,

3) skonsolidowanego rachunku

przepływów pieniężnych,

4) zestawienia zmian w

skonsolidowanych funduszach

własnych,

5) informacji dodatkowej, obejmującej

wprowadzenie do skonsolidowanego

sprawozdania finansowego oraz

dodatkowe informacje i objaśnienia.

4. Przepisy rozdziałów 4 i 5 stosuje się

odpowiednio.";";

Poprawka
senatorów:
D. Arciszewskiej-
Mielewczyk,
P.Ł.J.
Andrzejewskiego

2) w art. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: Poprawka
senatorów:
D. Arciszewskiej-



"3) w art. 81 w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) po zasięgnięciu opinii Krajowej Spółdzielczej Kasy

Oszczędnościowo-Kredytowej, szczególne zasady

rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych, w tym zakres informacji wykazywanych w

informacji dodatkowej sprawozdania finansowego, a także

szczegółowe zasady sporządzania skonsolidowanego

sprawozdania finansowego spółdzielczych kas

oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej

Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, uwzględniając

specyfikę funkcjonowania kas oraz konieczność

zapewnienia należytej ochrony interesów ich członków w

drodze rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji

finansowej kas.".";

Mielewczyk,
P.Ł.J.
Andrzejewskiego

3) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na

podstawie art. 81 ust. 2 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 1

zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 81

ust. 2 pkt 10 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą.";

Poprawka
senatorów:
D. Arciszewskiej-
Mielewczyk,
P.Ł.J.
Andrzejewskiego

4) w art. 2 skreśla się wyrazy "art. 50 ust. 4 i art. 64 ust. 1 pkt 1a". Poprawka
senatorów:
D. Arciszewskiej-
Mielewczyk,
P.Ł.J.
Andrzejewskiego



............................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

............................................................................................................................................................................


