
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 53  Xoves 3 de marzo de 2011  Sec. I. Páx. 1

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE ECONOMÍA E FACENDA
4036 Corrección de erros do Real decreto 1159/2010, do 17 de setembro, polo que 

se aproban as normas para a formulación de contas anuais consolidadas e se 
modifica o Plan Xeral de Contabilidade aprobado polo Real decreto 1514/2007, 
do 16 de novembro, e o Plan Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas 
Empresas aprobado polo Real decreto 1515/2007, do 16 de novembro.

Advertidos erros no texto do Real decreto 1159/2011, do 17 de setembro, polo que se 
aproban as normas para a formulación de contas anuais consolidadas e se modifica o Plan 
Xeral de Contabilidade aprobado polo Real decreto 1514/2007, do 16 de novembro, e o 
Plan Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas, aprobado polo Real 
decreto 1515/2007, do 16 de novembro, publicado no «Boletín Oficial del Estado», 
suplemento en lingua galega número 232, do 24 de setembro de 2010, procédese a 
efectuar as oportunas rectificacións:

Na páxina 85, parágrafo primeiro, onde di: «se se espera que a dita diferenza reverta 
nun futuro previsible e sexa probable», debe dicir: «se se espera que a dita diferenza non 
reverta nun futuro previsible e non sexa probable».

Na páxina 104, parágrafos décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro 
e décimo cuarto, onde di: «6, 7, 8, 9, 10», debe dicir: «5, 6, 7, 8, 9».

Na páxina 105, parágrafos sexto, sétimo, oitavo, noveno, décimo, décimo primeiro, 
décimo segundo e décimo terceiro, onde di: «11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 », debe dicir: 
«10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17».

Na páxina 106, parágrafos primeiro, segundo, terceiro, cuarto, quinto, sexto, sétimo, 
oitavo e noveno, onde di: «19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26», debe dicir: «18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25».
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