
UCHWA£A NR 3519/51/2010
KRAJOWEJ RADY BIEG£YCH REWIDENTÓW

z dnia 2 listopada 2010 r.

w sprawie wpisu na listê podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdañ finansowych na wniosek

     Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 w zwi¹zku z art. 53 ust. 2, art. 55 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieg³ych
rewidentach i ich samorz¹dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych oraz o nadzorze
publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) uchwala siê, co nastêpuje:

   § 1. Wpisaæ podmiot Continuum Consulting Group Poland spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹

z siedzib¹: 61-519 Poznañ, ul. Antoniego Kosiñskiego  16 lok. 25 na listê podmiotów uprawnionych do badania

sprawozdañ finansowych pod nr 3644.

        § 1.   Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

     Wpis uznaje siê za dokonany, o ile w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwa³y o wpisie Komisja Nadzoru

Audytowego nie wyrazi sprzeciwu, na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieg³ych rewidentach

i ich samorz¹dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych oraz o nadzorze publicznym

 zwanej dalej „ustaw¹”. 

   Ww. podmiot wyst¹pi³ z wnioskiem o wpis na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ

finansowych, który zosta³ uwzglêdniony, poniewa¿ spe³nia wymagania okreœlone w ustawie.

         Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U.

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póŸn. zm.  ) organ odstêpuje od uzasadnienia uchwa³y, poniewa¿ uwzglêdnia ona

w ca³oœci ¿¹danie strony.

1)

     Od powy¿szej uchwa³y przys³uguje odwo³anie do Komisji Nadzoru Audytowego, wnoszone za poœrednictwem

Krajowej Rady Bieg³ych Rewidentów, w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

1. Continuum  Consulting Group Poland spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, 61-519 Poznañ,
ul. Antoniego Kosiñskiego 16 lok. 25
2.   aa

  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z
2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216,
poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228.

Pouczenie:

Otrzymuj¹:

1)

Uzasadnienie:


