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4) pozycja towarowa określona kodem PCN 4303 10 10 O otrzymuje brzmienie: 

Pozycja Kod PCN Wyszczegó ln ienie 

4303 10 10 O - - Z futerek białych szczeniąt foczych z gatunku " harp" (whitecoats) lub ze 
szczeniąt foczych gatunku "hooded" (bluebacks) 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 31 grudnia 1998 r. 

w sprawie zasad sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych przedstawianych organowi 
nadzoru przez zakłady ubezpieczeń, formy tych sprawozdań oraz sposobu potwierdzania przez zarząd zgod

ności tych sprawozdań ze stanem faktycznym. 

Na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 
1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, 
Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934 
oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1015) zarządza się , co nastę
puje: 

§ 1. 1. Zakład ubezpieczeń prowadzący działalność 
w zakresie działu I (ubezpieczenia na życie) zgodnie 
z załącznikiem do ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia
łalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, 
poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 107, poz. 685, Nr 
121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 
155, poz. 1015), zwanej dalej " ustawą", sporządza: 

1) roczne sprawozdanie finansowe, w formie określo
nej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, 

2) kwartalne sprawozdanie finansowe, w formie okre
ślonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia . 

2. Zakład ubezpieczeń prowadzący działalność 

w zakresie działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe 
oraz ubezpieczenia majątkowe), zgodnie z załączni
kiem do ustawy, sporządza: 

1) roczne sprawozdanie finansowe, w formie określo
nej w załączniku nr 3 do rozporządzenia, 

2) kwartalne sprawozdanie finansowe, w formie okre
ślonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia . 

§ 2. Sprawozdanie finansowe, z zastrzeżeniem § 1, 
przedstawiane jest w formie pisemnej i na nośnikach 
danych: magnetycznym, optycznym bądź za pośred
nictwem poczty elektronicznej. 

§ 3. Kwoty wykazywane w sprawozdaniu finanso
wym i załącznikach podaje się w walucie polskiej z do
kładnością do jednego grosza, wielkości procentowe 
zaś - z dokładnością do setnej części procentu. 

§ 4. 1. Kwartalne sprawozdanie finansowe zakładu 
ubezpieczeń przedstawia się organowi nadzoru nie 
później niż w terminie 40 dni od ostatniego dnia kwar
tału, na który zostało sporządzone. 

2. Roczne sprawozdanie finansowe zakładu ubez
pieczeń przedstawia s i ę organowi nadzoru nie później 
niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku obroto
wego. 

§ 5. 1. Zgodność sprawozdań finansowych ze sta
nem faktycznym potwierdzają własnoręcznym podpi
sem osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg ra
chunkowych i kierownik jednostki. 

2. W przypadku zakładu ubezpieczeń prowadzące
go działalność w zakresie działu I (ubezpieczenia na ży
cie) sprawozdan ie podpisuje również aktuariusz. 

3. Do sprawozdania f inansowego zakładu ubezpie
czeń prowadzącego działalność w zakresie działu II 
(pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia 
majątkowe) należy dołączyć opinię aktuariusza. 

4. Odmowa złożenia podpisu przez którąkolwiek 
z osób wymienionych w ust. 1 oraz przez aktuariusza 
wymaga pisemnego uzasadn ienia, które dołącza się 
do sprawozdania finansowego . 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1999 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do: 

1) składanych w formie pisemnej sprawozdań finan
sowych za kwartał rozpoczynający się dnia 1 lipca 
1999 r., 

2) składanych na nośnikach danych: magnetycznym, 
optycznym bądź za pośrednictwem poczty elektro
nicznej sprawozdań finansowych za kwartał rozpo
czynający się dnia 1 stycznia 2000 r. 

M inister Finansów: w z. J. Miller 

(Zafączniki nr 1-4 do rozporządzenia stanowią oddzielny zafącznik do niniejszego numeru) 


