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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Poz. 1089 

 

 

USTAWA 
z dnia 11 maja 2017 r. 

 
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 

 
(...) 

 

Art. 230. 

W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578, 

1579, 2255 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 791) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 223 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 223. Sąd rejestrowy, na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 

jedną dziesiątą kapitału zakładowego, może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, wy-

znaczyć firmę audytorską w celu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki.”; 

2) w art. 395 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpi-

sem sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania są wydawane akcjonariuszom na 

ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.”; 

3) w art. 442 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków spółki może zostać powzięta, je-

żeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk i sprawozda-

nie z badania nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej spółki. Jeżeli ostat-

nie sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień bilansowy przypadający co najmniej na 

sześć miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, na którym przewiduje się powzięcie takiej uchwały, 

firma audytorska wybrana do badania sprawozdania finansowego spółki albo inna firma audytorska 

wybrana przez radę nadzorczą bada nowy bilans i rachunek zysków i strat wraz z informacją do-

datkową, które powinny być przedstawione na tym zgromadzeniu.”; 

4) w art. 505 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za 

trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania 

było sporządzane;”; 

5) w art. 516
7
 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za 

trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli sprawozdanie z badania 

było sporządzane;”; 

6) w art. 540 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółki dzielonej i spółek 

przejmujących, za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli spra-

wozdanie z badania było sporządzane;”. 
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