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Na podstawie art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadza-
nia instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych (Dz. U.
Nr 184, poz. 1539, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
18 paêdziernika 2005 r. w sprawie zakresu informacji
wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skon-
solidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaga-
nych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzi-
bà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których
w∏aÊciwe sà polskie zasady rachunkowoÊci (Dz. U.
Nr 209, poz. 1743) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozporzàdzeniu w sprawie szczególnych za-
sad rachunkowoÊci funduszy inwestycyj-
nych — rozumie si´ przez to rozporzàdzenie
Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowo-
Êci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249,
poz. 1859);”,

b) pkt 4—6 otrzymujà brzmienie:

„4) osobie zarzàdzajàcej — rozumie si´ przez to:

a) osoby majàce istotny wp∏yw na zarzàdza-
nie emitentem, a w szczególnoÊci: cz∏on-
ka zarzàdu, osob´ pe∏niàcà obowiàzki
cz∏onka zarzàdu, osob´ wchodzàcà
w sk∏ad organu administrujàcego emi-
tenta, kuratora, cz∏onka zarzàdu komisa-
rycznego, syndyka oraz zarzàdc´ ustano-
wionego w post´powaniu upad∏oÊcio-
wym lub likwidatora — w przypadku gdy
emitentem jest przedsi´biorca,

b) cz∏onka zarzàdu, osob´ pe∏niàcà obo-
wiàzki cz∏onka zarzàdu, skarbnika lub se-
kretarza jednostki, kuratora, cz∏onka za-
rzàdu komisarycznego, likwidatora lub
osob´ pe∏niàcà funkcj´ odpowiadajàcà
funkcji cz∏onka zarzàdu, skarbnika lub se-
kretarza tej jednostki — w przypadku gdy
emitentem jest jednostka samorzàdu
terytorialnego;

5) osobie nadzorujàcej — rozumie si´ przez to:

a) cz∏onka rady nadzorczej, cz∏onka komisji
rewizyjnej, osob´ wchodzàcà w sk∏ad
organu administrujàcego emitenta lub
cz∏onka innego, okreÊlonego przepisami
prawa, organu tego podmiotu, uprawnio-
nego do nadzorowania prawid∏owoÊci je-
go dzia∏ania — w przypadku gdy emiten-
tem jest przedsi´biorca,

b) przewodniczàcego rady jednostki —
w przypadku gdy emitentem jest jednost-
ka samorzàdu terytorialnego;

6) podmiocie powiàzanym — rozumie si´
przez to: 

a) podmiot dominujàcy w stosunku do emi-
tenta lub osob´, która w chwili przekaza-
nia informacji jest jego ma∏˝onkiem lub
osobà faktycznie pozostajàcà z nim we
wspólnym po˝yciu, krewnym lub powi-
nowatym do drugiego stopnia, przyspo-
sobionym lub przysposabiajàcym, osobà
zwiàzanà z tytu∏u opieki lub kurateli,
a tak˝e podmiot, w którym jedna z tych
osób jest podmiotem dominujàcym, oso-
bà zarzàdzajàcà lub nadzorujàcà,

b) jednostk´ podporzàdkowanà wobec emi-
tenta lub podmiotu dominujàcego emi-
tenta, znaczàcego inwestora, jednostki
znajdujàce si´ wraz z emitentem pod
wspólnà kontrolà, a tak˝e wspólnika jed-
nostki wspó∏zale˝nej,

c) innego akcjonariusza (wspólnika) posia-
dajàcego, w rozumieniu ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wa-
runkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego syste-
mu obrotu oraz o spó∏kach publicznych,
w chwili przekazania informacji co naj-
mniej 20 % g∏osów na walnym zgro-
madzeniu emitenta lub zgromadzeniu
wspólników, a tak˝e jednostk´ od niego
zale˝nà lub podmiot, w którym jest osobà
zarzàdzajàcà,

d) osob´, która w chwili przekazania infor-
macji jest osobà zarzàdzajàcà lub nadzo-
rujàcà emitenta lub jednostki z nim po-
wiàzanej, 

e) osob´, która w chwili przekazania infor-
macji jest ma∏˝onkiem lub osobà faktycz-
nie pozostajàcà we wspólnym po˝yciu,
krewnym lub powinowatym do drugiego
stopnia, przysposobionym lub przyspo-
sabiajàcym, osobà zwiàzanà z tytu∏u
opieki lub kurateli w stosunku do której-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 lutego 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych
i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów
z siedzibà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których w∏aÊciwe sà polskie zasady rachunkowoÊci

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 235, poz. 1734 oraz
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 231, poz. 1547.
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kolwiek z osób zarzàdzajàcych lub nadzo-
rujàcych emitenta lub jednostki z nim po-
wiàzanej, 

f) jednostk´ kontrolowanà, wspó∏kontrolo-
wanà lub innà jednostk´, w której osobà
zarzàdzajàcà lub nadzorujàcà jest lub na
którà wywiera znaczàcy wp∏yw, lub po-
siada w niej znaczàcà iloÊç g∏osów, bez-
poÊrednio albo poÊrednio, osoba, o któ-
rej mowa w lit. d i e,

g) jednostk´ powiàzanà z towarzystwem
funduszy inwestycyjnych zarzàdzajàcym
emitentem — w przypadku emitenta b´-
dàcego funduszem,

h) jednostk´ realizujàcà program Êwiadczeƒ
pracowniczych po okresie zatrudnienia
skierowany do pracowników emitenta
lub innej jednostki b´dàcej jednostkà po-
wiàzanà w stosunku do emitenta;”,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) danych porównywalnych — rozumie si´
przez to dane porównawcze sporzàdzone,
odpowiednio, z uwzgl´dnieniem przepisów
rozporzàdzenia 809/2004, w sposób zapew-
niajàcy ich porównywalnoÊç przez zastoso-
wanie jednolitych zasad (polityki) rachunko-
woÊci we wszystkich prezentowanych okre-
sach, zgodnych z zasadami (politykà) ra-
chunkowoÊci, stosowanymi przez emitenta
przy sporzàdzaniu sprawozdania finanso-
wego, skróconego sprawozdania finanso-
wego lub skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, za ostatni okres, oraz przez
uj´cie korekt b∏´dów w okresach, których
one dotyczà, bez wzgl´du na okres, w któ-
rym zosta∏y uj´te w ksi´gach rachunko-
wych; kwot´ korekty z tytu∏u zmian zasad
(polityki) rachunkowoÊci i korekty b∏´du od-
nosi si´ na kapita∏ w∏asny i wykazuje jako
niepodzielony zysk lub niepokrytà strat´
z lat ubieg∏ych; dane porównywalne spo-
rzàdza si´ z uwzgl´dnieniem zasad zapew-
nienia porównywalnoÊci okreÊlonych
w MSR;”,

d) po pkt 11 dodaje si´ pkt 11a w brzmieniu:

„11a) wspólnika jednostki wspó∏zale˝nej — ro-
zumie si´ przez to wspólnika jednostki
wspó∏zale˝nej w rozumieniu ustawy o ra-
chunkowoÊci;”;

2) w § 6:

a) w ust. 1:

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wskazanie, czy emitent jest jednostkà
dominujàcà, wspólnikiem jednostki
wspó∏zale˝nej lub znaczàcym inwesto-
rem oraz czy sporzàdza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe;”,

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) stwierdzenie, ˝e sprawozdania finanso-
we podlega∏y przekszta∏ceniu w celu
zapewnienia porównywalnoÊci danych,

a zestawienie i objaÊnienie ró˝nic, b´dà-
cych wynikiem korekt z tytu∏u zmian za-
sad (polityki) rachunkowoÊci lub korekt
b∏´dów, zosta∏o zamieszczone w dodat-
kowej nocie objaÊniajàcej;”,

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) opis przyj´tych zasad (polityki) rachun-
kowoÊci, w tym metod wyceny akty-
wów i pasywów (tak˝e amortyzacji),
ustalenia przychodów, kosztów i wyni-
ku finansowego oraz sposobu sporzà-
dzenia sprawozdania finansowego i da-
nych porównywalnych;”,

b) w ust. 2:

— pkt 9—11 otrzymujà brzmienie:

„9) wykaz:

a) jednostek wchodzàcych w sk∏ad gru-
py kapita∏owej obj´tych konsolidacjà,
wycenà metodà praw w∏asnoÊci lub
wycenà metodà proporcjonalnà, ze
wskazaniem:

— ich nazw (firm) i siedzib,

— przedmiotów dzia∏alnoÊci,

— w∏aÊciwych sàdów lub innych orga-
nów prowadzàcych dla nich rejestry,

— udzia∏u posiadanego przez emiten-
ta w kapitale tych jednostek oraz
udzia∏u w ca∏kowitej liczbie g∏osów,

b) jednostek nieobj´tych konsolidacjà,
wycenà metodà praw w∏asnoÊci lub
wycenà metodà proporcjonalnà,
z uzasadnieniem odstàpienia od od-
powiednio konsolidacji lub wyceny
oraz podaniem:

— kwoty ich przychodów netto ze
sprzeda˝y produktów i towarów
oraz z operacji finansowych,

— wyniku finansowego i sumy bilan-
sowej za ostatni rok obrotowy,

c) udzia∏u jednostek wchodzàcych
w sk∏ad grupy kapita∏owej w kapita-
∏ach innych podmiotów wchodzàcych
w sk∏ad grupy kapita∏owej.

W przypadku jednostek obj´tych konsolida-
cjà dla ka˝dej jednostki osobno nale˝y po-
nadto podaç ogólne proporcje udzia∏ów
stron trzecich, je˝eli sprawozdania finanso-
we sà konsolidowane metodà pe∏nà, oraz
proporcje konsolidacji obliczone na podsta-
wie udzia∏ów, je˝eli konsolidacja jest prze-
prowadzana metodà proporcjonalnà;

10) informacj´ o zmianie sk∏adu jednostek
podlegajàcych konsolidacji, wycenie
metodà praw w∏asnoÊci lub wycenie
metodà proporcjonalnà, w okresie obj´-
tym skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym i danymi porównywalnymi,
w tym:

a) podstawowe wielkoÊci sprawozdaƒ
finansowych,
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b) nazwy i siedziby jednostek, które za-
przestano obejmowaç skonsolidowa-
nym sprawozdaniem finansowym,

c) nazwy i siedziby jednostek nieobj´-
tych skonsolidowanym sprawozda-
niem finansowym w poprzednich
okresach

— ze wskazaniem, ˝e jest to skonsolido-
wane sprawozdanie finansowe, sporzà-
dzone po tych zmianach;

11) wskazanie, ˝e skonsolidowane sprawo-
zdania finansowe podlega∏y przekszta∏-
ceniu w celu zapewnienia porównywal-
noÊci danych, a zestawienie i objaÊnienie
ró˝nic, b´dàcych wynikiem korekt z tytu-
∏u zmian zasad (polityki) rachunkowoÊci
lub korekt b∏´dów, zosta∏o zamieszczone
w dodatkowej nocie objaÊniajàcej;”,

— w pkt 13 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) przyj´tych zasad (polityki) rachunkowo-
Êci, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów (tak˝e amortyzacji), ustalenia
przychodów, kosztów i wyniku finanso-
wego;”;

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. We wprowadzeniu do sprawozdania finanso-
wego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zamieszcza si´ wskazanie i objaÊ-
nienie ró˝nic w wartoÊci ujawnionych danych,
dotyczàcych co najmniej kapita∏u w∏asnego
(aktywów netto) i wyniku finansowego netto,
oraz istotnych ró˝nic dotyczàcych przyj´tych
zasad (polityki) rachunkowoÊci, pomi´dzy
sprawozdaniami finansowymi, skonsolidowa-
nymi sprawozdaniami finansowymi i danymi
porównywalnymi, sporzàdzonymi zgodnie
z polskimi zasadami rachunkowoÊci, a odpo-
wiednio sprawozdaniami finansowymi, skon-
solidowanymi sprawozdaniami finansowymi
i danymi porównywalnymi, które zosta∏yby
sporzàdzone zgodnie z MSR.”;

4) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia:

a) w formularzu „BILANS/SKONSOLIDOWANY
BILANS” w poz. I. 5 aktywów podpozycja 5.3
otrzymuje brzmienie:

„5.3. D∏ugoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiàzanych, w tym:

— udzia∏y lub akcje w jednostkach pod-
porzàdkowanych wyceniane metodà
praw w∏asnoÊci1)/udzia∏y lub akcje
w jednostkach podporzàdkowanych
wyceniane metodà proporcjonalnà
lub metodà praw w∏asnoÊci*)

— udzia∏y lub akcje w jednostkach za-
le˝nych nieobj´tych konsolidacjà*)

b) w pozosta∏ych jednostkach”,

b) formularz „Zestawienie zmian w kapitale w∏as-
nym/zestawienie zmian w skonsolidowanym
kapitale w∏asnym” otrzymuje brzmienie:

„ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W¸ASNYM/
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM

KAPITALE W¸ASNYM

I.   Kapita∏ w∏asny na poczàtek okresu (BO)

a) zmiany przyj´tych zasad (polityki) ra-
chunkowoÊci

b) korekty b∏´dów

I.a. Kapita∏ w∏asny na poczàtek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Kapita∏ zak∏adowy na poczàtek okresu

1.1. Zmiany kapita∏u zak∏adowego

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

— emisji akcji (wydania udzia∏ów)

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

— umorzenia akcji (udzia∏ów)

...

1.2. Kapita∏ zak∏adowy na koniec okresu

2. Nale˝ne wp∏aty na kapita∏ zak∏adowy na
poczàtek okresu

2.1. Zmiany nale˝nych wp∏at na kapita∏
zak∏adowy

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...

2.2. Nale˝ne wp∏aty na kapita∏ zak∏ado-
wy na koniec okresu

3. Akcje (udzia∏y) w∏asne na poczàtek okresu

3.1. Zmiany akcji (udzia∏ów) w∏asnych

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...

3.2. Akcje (udzia∏y) w∏asne na koniec
okresu

4. Kapita∏ zapasowy na poczàtek okresu

4.1. Zmiany kapita∏u zapasowego

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

— emisji akcji powy˝ej wartoÊci
nominalnej

— podzia∏u zysku (ustawowo)

— podzia∏u zysku (ponad wymaga-
nà ustawowo minimalnà war-
toÊç)

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

— pokrycia straty

...

4.2. Kapita∏ zapasowy na koniec okresu
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5. Kapita∏ z aktualizacji wyceny na poczàtek
okresu

— zmiany przyj´tych zasad (polityki) ra-
chunkowoÊci

5.1. Zmiany kapita∏u z aktualizacji wyceny
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

...
b) zmniejszenia (z tytu∏u)

— zbycia Êrodków trwa∏ych
...

5.2. Kapita∏ z aktualizacji wyceny na ko-
niec okresu

6. Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe na poczà-
tek okresu

6.1. Zmiany pozosta∏ych kapita∏ów rezer-
wowych
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

...
b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...

6.2. Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe na ko-
niec okresu

7. Ró˝nice kursowe z przeliczenia jednos-
tek podporzàdkowanych*)

8. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na poczàtek
okresu

8.1. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek
okresu

a) zmiany przyj´tych zasad (polityki)
rachunkowoÊci

b) korekty b∏´dów

8.2. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek
okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

— podzia∏u zysku z lat ubieg∏ych

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...

8.3. Zysk z lat ubieg∏ych na koniec okresu

8.4. Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek
okresu

a) zmiany przyj´tych zasad (polityki)
rachunkowoÊci

b) korekty b∏´dów

8.5. Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek
okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

— przeniesienia straty z lat ubieg-
∏ych do pokrycia

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...

8.6. Strata z lat ubieg∏ych na koniec okre-
su

8.7. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na ko-
niec okresu

9. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapita∏ w∏asny na koniec okresu (BZ)

III. Kapita∏ w∏asny, po uwzgl´dnieniu propono-
wanego podzia∏u zysku (pokrycia straty)

———————
*) Pozycja wykazywana wy∏àcznie w skonsolidowa-

nym sprawozdaniu finansowym.”,

c) w cz´Êci „Dodatkowe informacje i objaÊnienia”:

— w dziale „A. Noty objaÊniajàce”:

— — w nocie 2 — do poz. I.2. aktywów: 

— — — nota 2.1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. WartoÊç firmy jednostek
podporzàdkowanych
a) wartoÊç firmy — jed-

nostki zale˝ne
b) wartoÊç firmy — jed-

nostki wspó∏zale˝ne

WartoÊç firmy jednostek
podporzàdkowanych, ra-
zem”,

— — — uchyla si´ not´ 2.4,

— — w nocie 4 — do poz. I. 4. aktywów,
w nocie 4.1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) od jednostek powiàzanych, w tym
od:

— jednostek zale˝nych (z tytu∏u)
...

— jednostek wspó∏zale˝nych (z ty-
tu∏u)
...

— jednostek stowarzyszonych (z ty-
tu∏u)
...

— znaczàcego inwestora (z tytu∏u)
...

— wspólnika jednostki wspó∏zale˝-
nej (z tytu∏u)
...

— jednostki dominujàcej (z tytu∏u)
...”,

— — w nocie 5 — do poz. I. 5. aktywów:

— — — w nocie 5.3 po lit. d dodaje si´
lit. da w brzmieniu: 

„da) we wspólniku jednostki
wspó∏zale˝nej

— udzia∏y lub akcje
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— d∏u˝ne papiery wartoÊ-
ciowe

— inne papiery wartoÊcio-
we (wg rodzaju)
...

— udzielone po˝yczki

— inne d∏ugoterminowe
aktywa finansowe (wg
rodzaju)
...”,

— — — w nocie 5.11 lit. a i b otrzy-
mujà brzmienie:

„a) w jednostkach zale˝nych
nieobj´tych konsolidacjà

— udzia∏y lub akcje

— d∏u˝ne papiery wartoÊ-
ciowe

— inne papiery wartoÊ-
ciowe (wg rodzaju)
...

— udzielone po˝yczki

— inne d∏ugotermino-
we aktywa finansowe
(wg rodzaju)
...

b) w jednostkach zale˝nych,
wspó∏zale˝nych i stowa-
rzyszonych wycenianych
metodà proporcjonalnà
lub metodà praw w∏as-
noÊci
— udzia∏y lub akcje
— d∏u˝ne papiery wartoÊ-

ciowe
— inne papiery wartoÊ-

ciowe (wg rodzaju)
...

— udzielone po˝yczki
— inne d∏ugoterminowe

aktywa finansowe
(wg rodzaju)
...”,

— — w nocie 8 — do poz. II. 2. aktywów no-
ta 8.1 otrzymuje brzmienie:

„8.1. Nale˝noÊci krótkoterminowe

a) od jednostek powiàzanych
— z tytu∏u dostaw i us∏ug,

o okresie sp∏aty:
— do 12 miesi´cy 
— powy˝ej 12 miesi´cy
— dochodzone na drodze sà-

dowej
— inne

b) nale˝noÊci od pozosta∏ych jed-
nostek

— z tytu∏u dostaw i us∏ug,
o okresie sp∏aty:

— do 12 miesi´cy

— powy˝ej 12 miesi´cy

— z tytu∏u podatków, dotacji,
ce∏, ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych i zdrowotnych oraz in-
nych Êwiadczeƒ

— dochodzone na drodze sà-
dowej 

— inne

Nale˝noÊci krótkoterminowe net-
to, razem

c) odpisy aktualizujàce wartoÊç
nale˝noÊci

Nale˝noÊci krótkoterminowe brut-
to, razem

8.1.1. Nale˝noÊci krótkoterminowe od
jednostek powiàzanych

a) z tytu∏u dostaw i us∏ug,
w tym od:

— jednostek zale˝nych

— jednostek wspó∏zale˝nych

— jednostek stowarzyszo-
nych

— znaczàcego inwestora

— wspólnika jednostki
wspó∏zale˝nej

— jednostki dominujàcej

b) inne, w tym od:

— jednostek zale˝nych

— jednostek wspó∏zale˝nych

— jednostek stowarzyszo-
nych

— znaczàcego inwestora

— wspólnika jednostki
wspó∏zale˝nej

— jednostki dominujàcej

c) dochodzone na drodze sàdo-
wej, w tym od:

— jednostek zale˝nych

— jednostek wspó∏zale˝nych

— jednostek stowarzyszo-
nych

— znaczàcego inwestora

— wspólnika jednostki
wspó∏zale˝nej

— jednostki dominujàcej

Nale˝noÊci krótkoterminowe od
jednostek powiàzanych netto,
razem

d) odpisy aktualizujàce wartoÊç
nale˝noÊci od jednostek po-
wiàzanych 

Nale˝noÊci krótkoterminowe od
jednostek powiàzanych brutto,
razem”,
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— — w nocie 10 — do poz. II. 3. aktywów,
w nocie 10.1 po lit. d dodaje si´ lit. da
w brzmieniu: 

„da) we wspólniku jednostki wspó∏za-
le˝nej

— udzia∏y lub akcje

— nale˝noÊci z tytu∏u dywidend
i innych udzia∏ów w zyskach

— d∏u˝ne papiery wartoÊciowe

— inne papiery wartoÊciowe (wg
rodzaju)

...

— udzielone po˝yczki

— inne krótkoterminowe aktywa
finansowe (wg rodzaju)

...”,

— — w nocie 20 — do poz. III pasywów:

— — — nota 20.1 otrzymuje brzmie-
nie:

„20.1. Ujemna wartoÊç firmy
jednostek podporzàdko-
wanych

a) ujemna wartoÊç firmy
— jednostki zale˝ne

b) ujemna wartoÊç firmy
— jednostki wspó∏za-
le˝ne

Ujemna wartoÊç firmy
jednostek podporzàdko-
wanych, razem”,

— — — uchyla si´ not´ 20.4,

— — w nocie 22 — do poz. IV. 2. pasywów
nota 22.1 otrzymuje brzmienie:

„22.1. Zobowiàzania d∏ugoterminowe:

a) wobec jednostek zale˝nych

— kredyty i po˝yczki

— z tytu∏u emisji d∏u˝nych pa-
pierów wartoÊciowych

— inne zobowiàzania finan-
sowe, w tym: 

...

— umowy leasingu finanso-
wego

— inne (wg rodzaju)

...

b) wobec jednostek wspó∏zale˝-
nych

— kredyty i po˝yczki

— z tytu∏u emisji d∏u˝nych pa-
pierów wartoÊciowych

— inne zobowiàzania finan-
sowe, w tym: 

...

— umowy leasingu finanso-
wego

— inne (wg rodzaju)

...

c) wobec jednostek stowarzy-
szonych

— kredyty i po˝yczki

— z tytu∏u emisji d∏u˝nych pa-
pierów wartoÊciowych

— inne zobowiàzania finanso-
we, w tym:

...

— umowy leasingu finanso-
wego

— inne (wg rodzaju)

...

d) wobec znaczàcego inwestora
— kredyty i po˝yczki
— z tytu∏u emisji d∏u˝nych pa-

pierów wartoÊciowych
— inne zobowiàzania finanso-

we, w tym:
...

— umowy leasingu finanso-
wego

— inne (wg rodzaju)
...

e) wobec wspólnika jednostki
wspó∏zale˝nej
— kredyty i po˝yczki
— z tytu∏u emisji d∏u˝nych pa-

pierów wartoÊciowych
— inne zobowiàzania finanso-

we, w tym:
...

— umowy leasingu finanso-
wego

— inne (wg rodzaju)
...

f) wobec jednostki dominujàcej
— kredyty i po˝yczki
— z tytu∏u emisji d∏u˝nych pa-

pierów wartoÊciowych
— inne zobowiàzania finanso-

we, w tym:
...

— umowy leasingu finanso-
wego

— inne (wg rodzaju)
...

g) wobec pozosta∏ych jednostek
— kredyty i po˝yczki
— z tytu∏u emisji d∏u˝nych pa-

pierów wartoÊciowych
— inne zobowiàzania finanso-

we, w tym:

...
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— umowy leasingu finanso-
wego

— inne (wg rodzaju)

...

Zobowiàzania d∏ugoterminowe,
razem”,

— — w nocie 23 — do poz. IV. 3. pasywów
nota 23.1 otrzymuje brzmienie:

„23.1. Zobowiàzania krótkoterminowe

a) wobec jednostek zale˝nych

— kredyty i po˝yczki, w tym:

— d∏ugoterminowe w okresie
sp∏aty

— z tytu∏u emisji d∏u˝nych
papierów wartoÊciowych

— z tytu∏u dywidend

— inne zobowiàzania finan-
sowe, w tym:

...

— z tytu∏u dostaw i us∏ug,
o okresie wymagalnoÊci:

— do 12 miesi´cy

— powy˝ej 12 miesi´cy

— zaliczki otrzymane na do-
stawy

— zobowiàzania wekslowe

— inne (wg rodzaju)

...

b) wobec jednostek wspó∏zale˝-
nych

— kredyty i po˝yczki, w tym:

— d∏ugoterminowe w okresie
sp∏aty

— z tytu∏u emisji d∏u˝nych
papierów wartoÊciowych

— z tytu∏u dywidend

— inne zobowiàzania finan-
sowe, w tym:

...

— z tytu∏u dostaw i us∏ug,
o okresie wymagalnoÊci:

— do 12 miesi´cy

— powy˝ej 12 miesi´cy

— zaliczki otrzymane na do-
stawy

— zobowiàzania wekslowe

— inne (wg rodzaju)

...

c) wobec jednostek stowarzy-
szonych

— kredyty i po˝yczki, w tym:

— d∏ugoterminowe w okresie
sp∏aty

— z tytu∏u emisji d∏u˝nych
papierów wartoÊciowych

— z tytu∏u dywidend

— inne zobowiàzania finan-
sowe, w tym:
...

— z tytu∏u dostaw i us∏ug,
o okresie wymagalnoÊci:

— do 12 miesi´cy 

— powy˝ej 12 miesi´cy

— zaliczki otrzymane na do-
stawy

— zobowiàzania wekslowe

— inne (wg rodzaju)
...

d) wobec znaczàcego inwestora

— kredyty i po˝yczki, w tym:

— d∏ugoterminowe w okresie
sp∏aty

— z tytu∏u emisji d∏u˝nych
papierów wartoÊciowych

— z tytu∏u dywidend

— inne zobowiàzania finan-
sowe, w tym:
...

— z tytu∏u dostaw i us∏ug,
o okresie wymagalnoÊci:

— do 12 miesi´cy

— powy˝ej 12 miesi´cy

— zaliczki otrzymane na do-
stawy

— zobowiàzania wekslowe
— inne (wg rodzaju)

...

e) wobec wspólnika jednostki
wspó∏zale˝nej
— kredyty i po˝yczki, w tym:
— d∏ugoterminowe w okresie

sp∏aty
— z tytu∏u emisji d∏u˝nych

papierów wartoÊciowych
— z tytu∏u dywidend
— inne zobowiàzania finan-

sowe, w tym:
...

— z tytu∏u dostaw i us∏ug,
o okresie wymagalnoÊci:

— do 12 miesi´cy
— powy˝ej 12 miesi´cy
— zaliczki otrzymane na do-

stawy
— zobowiàzania wekslowe
— inne (wg rodzaju)

...
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f) wobec jednostki dominujàcej
— kredyty i po˝yczki, w tym:
— d∏ugoterminowe w okresie

sp∏aty
— z tytu∏u emisji d∏u˝nych

papierów wartoÊciowych
— z tytu∏u dywidend
— inne zobowiàzania finan-

sowe, w tym:
...

— z tytu∏u dostaw i us∏ug,
o okresie wymagalnoÊci:

— do 12 miesi´cy
— powy˝ej 12 miesi´cy
— zaliczki otrzymane na do-

stawy
— zobowiàzania wekslowe
— inne

...

g) wobec pozosta∏ych jednostek
— kredyty i po˝yczki, w tym:
— d∏ugoterminowe w okresie

sp∏aty
— z tytu∏u emisji d∏u˝nych

papierów wartoÊciowych
— z tytu∏u dywidend
— inne zobowiàzania finan-

sowe, w tym:
...

— z tytu∏u dostaw i us∏ug,
o okresie wymagalnoÊci:

— do 12 miesi´cy
— powy˝ej 12 miesi´cy
— zaliczki otrzymane na do-

stawy
— zobowiàzania wekslowe
— z tytu∏u podatków, ce∏,

ubezpieczeƒ i innych
Êwiadczeƒ

— z tytu∏u wynagrodzeƒ
— inne (wg tytu∏ów)

...

h) fundusze specjalne (wg tytu-
∏ów)

...

Zobowiàzania krótkoterminowe,
razem”,

— — nota 26 otrzymuje brzmienie:

„Nota 26

26.1. Nale˝noÊci warunkowe od jedno-
stek powiàzanych (z tytu∏u)

a) otrzymanych gwarancji i po-
r´czeƒ, w tym:

— od jednostek zale˝nych

— od jednostek wspó∏zale˝-
nych

— od jednostek stowarzyszo-
nych

— od znaczàcego inwestora
— od wspólnika jednostki

wspó∏zale˝nej
— od jednostki dominujàcej

b) pozosta∏e (z tytu∏u)
...

— w tym: od jednostek za-
le˝nych

— w tym: od jednostek
wspó∏zale˝nych

— w tym: od jednostek sto-
warzyszonych

— w tym: od znaczàcego
inwestora

— w tym: od wspólnika jed-
nostki wspó∏zale˝nej

— w tym: od jednostki do-
minujàcej

...
Nale˝noÊci warunkowe od jed-
nostek powiàzanych, razem

26.2. Zobowiàzania warunkowe na
rzecz jednostek powiàzanych
(z tytu∏u)
a) udzielonych gwarancji i por´-

czeƒ, w tym:
— na rzecz jednostek zale˝-

nych
— na rzecz jednostek wspó∏-

zale˝nych
— na rzecz jednostek stowa-

rzyszonych
— na rzecz znaczàcego inwes-

tora
— na rzecz wspólnika jed-

nostki wspó∏zale˝nej
— na rzecz jednostki dominu-

jàcej
b) pozosta∏e (z tytu∏u)

...
— w tym: na rzecz jedno-

stek zale˝nych
— w tym: na rzecz jedno-

stek wspó∏zale˝nych
— w tym: na rzecz jedno-

stek stowarzyszonych
— w tym: na rzecz znaczà-

cego inwestora
— w tym: na rzecz wspólni-

ka jednostki wspó∏zale˝-
nej

— w tym: na rzecz jednost-
ki dominujàcej

...
Zobowiàzania warunkowe na
rzecz jednostek powiàzanych,
razem”,



Dziennik Ustaw Nr 33 — 3072 — Poz. 260 

— — w nocie 32 — do poz. X noty 32.1 i 32.2
otrzymujà brzmienie:

„32.1. Przychody finansowe z tytu∏u
dywidend i udzia∏ów w zyskach

a) od jednostek powiàzanych,
w tym:
— od jednostek zale˝nych
— od jednostek wspó∏zale˝-

nych
— od jednostek stowarzyszo-

nych
— od znaczàcego inwestora
— od wspólnika jednostki

wspó∏zale˝nej
— od jednostki dominujàcej

b) od pozosta∏ych jednostek

Przychody finansowe z tytu∏u
dywidend i udzia∏ów w zyskach,
razem

32.2. Przychody finansowe z tytu∏u od-
setek

a) z tytu∏u udzielonych po˝yczek
— od jednostek powiàza-

nych, w tym:
— od jednostek zale˝nych
— od jednostek wspó∏zale˝-

nych
— od jednostek stowarzyszo-

nych
— od znaczàcego inwestora
— od wspólnika jednostki

wspó∏zale˝nej
— od jednostki dominujàcej
— od pozosta∏ych jednostek

b) pozosta∏e odsetki

— od jednostek powiàza-
nych, w tym:

— od jednostek zale˝nych
— od jednostek wspó∏zale˝-

nych
— od jednostek stowarzyszo-

nych
— od znaczàcego inwestora
— od wspólnika jednostki

wspó∏zale˝nej
— od jednostki dominujàcej
— od pozosta∏ych jednostek

Przychody finansowe z tytu∏u
odsetek, razem”,

— — w nocie 33 — do poz. XI nota 33.1
otrzymuje brzmienie:

„33.1. Koszty finansowe z tytu∏u odse-
tek

a) od kredytów i po˝yczek

— dla jednostek powiàza-
nych, w tym:

— dla jednostek zale˝nych
— dla jednostek wspó∏zale˝-

nych
— dla jednostek stowarzyszo-

nych
— dla znaczàcego inwestora
— dla wspólnika jednostki

wspó∏zale˝nej
— dla jednostki dominujàcej
— dla innych jednostek

b) pozosta∏e odsetki:
— dla jednostek powiàza-

nych, w tym:
— dla jednostek zale˝nych
— dla jednostek wspó∏zale˝-

nych
— dla jednostek stowarzyszo-

nych
— dla znaczàcego inwestora
— dla wspólnika jednostki

wspó∏zale˝nej
— dla jednostki dominujàcej
— dla innych jednostek

Koszty finansowe z tytu∏u odse-
tek, razem”,

— — pozycja „SprawozdawczoÊç wed∏ug
segmentów bran˝owych i geograficz-
nych” otrzymuje brzmienie:

„SprawozdawczoÊç wed∏ug 
segmentów 

Nale˝y podaç informacje  o segmen-
tach zgodnie  z wymogami MSR”,

— w dziale „B. Dodatkowe noty objaÊniajàce”:

— — nota 7.1 otrzymuje brzmienie:

„7.1. Informacje o istotnych transak-
cjach zawartych przez emiten-
ta/jednostk´ powiàzanà z pod-
miotami powiàzanymi na warun-
kach innych ni˝ rynkowe, wraz
z ich kwotami oraz informacjami
okreÊlajàcymi charakter tych
transakcji”,

— — po nocie 7 dodaje si´ not´ 7a w brzmie-
niu:

„7a. Informacje o charakterze i celu
gospodarczym zawartych przez
emitenta umów nieuwzgl´dnio-
nych w bilansie w zakresie nie-
zb´dnym do oceny ich wp∏ywu na
sytuacj´ majàtkowà, finansowà
i wynik finansowy”,

— — nota 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W rocznym sprawozdaniu finan-
sowym oraz rocznym skonsolido-
wanym sprawozdaniu finanso-
wym — informacje o ∏àcznej war-
toÊci wynagrodzeƒ, nagród lub
korzyÊci, w tym wynikajàcych
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z programów motywacyjnych lub
premiowych opartych na kapitale
emitenta, w tym programów
opartych na obligacjach z prawem
pierwszeƒstwa, zamiennych, war-
rantach subskrypcyjnych (w pie-
niàdzu, naturze lub jakiejkolwiek
innej formie), wyp∏aconych, na-
le˝nych lub potencjalnie nale˝-
nych, odr´bnie dla ka˝dej z osób
zarzàdzajàcych i nadzorujàcych
emitenta w przedsi´biorstwie
emitenta, bez wzgl´du na to, czy
by∏y one odpowiednio zaliczane
w koszty, czy te˝ wynika∏y z po-
dzia∏u zysku; w przypadku gdy
emitentem jest jednostka domi-
nujàca, wspólnik jednostki wspó∏-
zale˝nej lub znaczàcy inwestor —
oddzielnie informacje o wartoÊci
wynagrodzeƒ i nagród otrzyma-
nych z tytu∏u pe∏nienia funkcji we
w∏adzach jednostek zale˝nych,
wspó∏zale˝nych i stowarzyszo-
nych. W skonsolidowanym spra-
wozdaniu finansowym dodatko-
wo nale˝y podaç informacje o wy-
nagrodzeniach, ∏àcznie z wyna-
grodzeniami z zysku, wyp∏aco-
nych lub nale˝nych osobom
wchodzàcym w sk∏ad organów
zarzàdzajàcych i nadzorujàcych
spó∏ek handlowych (dla ka˝dej
grupy osobno)”,

— — po nocie 11 dodaje si´ not´ 11a
w brzmieniu:

„11a. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta
umowy, z podmiotem upraw-
nionym do badania sprawo-
zdaƒ finansowych, o dokona-
nie badania lub przeglàdu spra-
wozdania finansowego/skon-
solidowanego sprawozdania
finansowego oraz okresie, na
jaki zosta∏a zawarta ta umowa

b) wynagrodzeniu bieg∏ego rewi-
denta lub podmiotu uprawnio-
nego do badania sprawozdaƒ
finansowych, wyp∏aconym lub
nale˝nym za rok obrotowy od-
r´bnie za:

— badanie sprawozdania fi-
nansowego/skonsolidowa-
nego sprawozdania finan-
sowego

— inne us∏ugi poÊwiadczajàce,
w tym przeglàd sprawozda-
nia finansowego/skonsoli-
dowanego sprawozdania
finansowego

— us∏ugi doradztwa podatko-
wego

— pozosta∏e us∏ugi

c) informacje okreÊlone w lit. b
nale˝y podaç tak˝e dla po-
przedniego roku obrotowego”,

— — nota 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Dokonane korekty b∏´dów, ich
przyczyny, tytu∏y oraz wp∏yw
wywo∏anych tym skutków finanso-
wych na sytuacj´ majàtkowà
i finansowà, p∏ynnoÊç oraz wynik
finansowy i rentownoÊç”;

5) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia:

a) formularz „Zestawienie zmian w kapitale w∏as-
nym/zestawienie zmian w skonsolidowanym
kapitale w∏asnym” otrzymuje brzmienie:

„ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W¸AS-
NYM/ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLI-

DOWANYM KAPITALE W¸ASNYM

I. Kapita∏ w∏asny na poczàtek okresu (BO)

a) zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachun-
kowoÊci

b) korekty b∏´dów

I.a. Kapita∏ w∏asny na poczàtek okresu (BO),
po uzgodnieniu do danych porównywal-
nych

1. Kapita∏ zak∏adowy na poczàtek okresu

1.1. Zmiany kapita∏u zak∏adowego

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

— emisji akcji

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

— umorzenia akcji

...

1.2. Kapita∏ zak∏adowy na koniec okre-
su

2. Nale˝ne wp∏aty na kapita∏ zak∏adowy
na poczàtek okresu

2.1. Zmiany nale˝nych wp∏at na kapita∏
zak∏adowy

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...

2.2. Nale˝ne wp∏aty na kapita∏ zak∏ado-
wy na koniec okresu

3. Akcje w∏asne na poczàtek okresu

3.1. Zmiany akcji w∏asnych

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...

3.2. Akcje w∏asne na koniec okresu
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4. Kapita∏ zapasowy na poczàtek okresu

4.1. Zmiany kapita∏u zapasowego

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)
— emisji akcji powy˝ej wartoÊci

nominalnej
— podzia∏u zysku (ustawowo)
— podzia∏u zysku (ponad wyma-

ganà ustawowo minimalnà
wartoÊç)

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

— pokrycia straty

...

4.2. Kapita∏ zapasowy na koniec okresu

5. Kapita∏ z aktualizacji wyceny na poczà-
tek okresu

— zmiany przyj´tych zasad (polityki) ra-
chunkowoÊci

5.1. Zmiany kapita∏u z aktualizacji wyce-
ny

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

— zbycia Êrodków trwa∏ych

...

5.2. Kapita∏ z aktualizacji wyceny na
koniec okresu

6. Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe na po-
czàtek okresu
6.1. Zmiany pozosta∏ych kapita∏ów re-

zerwowych
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

...
b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...

6.2. Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe na
koniec okresu

7. Ró˝nice kursowe z przeliczenia jednos-
tek podporzàdkowanych*)

8. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na poczà-
tek okresu
8.1. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek

okresu
a) zmiany przyj´tych zasad (polity-

ki) rachunkowoÊci
b) korekty b∏´dów

8.2. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek
okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

— podzia∏u zysku z lat ubieg∏ych

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...

8.3. Zysk z lat ubieg∏ych na koniec
okresu

8.4. Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek
okresu

a) zmiany przyj´tych zasad (polity-
ki) rachunkowoÊci

b) korekty b∏´dów

8.5. Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek
okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

— przeniesienia straty z lat ubieg-
∏ych do pokrycia

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...

8.6. Strata z lat ubieg∏ych na koniec
okresu

8.7. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na ko-
niec okresu

9. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapita∏ w∏asny na koniec okresu (BZ)

III. Kapita∏ w∏asny, po uwzgl´dnieniu propono-
wanego podzia∏u zysku (pokrycia straty)

———————
*) Pozycja wykazywana wy∏àcznie w skonsolidowa-

nym sprawozdaniu finansowym.”,

b) w cz´Êci „Dodatkowe informacje i objaÊnie-
nia”:
— w dziale „A. Noty objaÊniajàce”:

— — w nocie 2 do poz. II aktywów:
— — — nota 2.1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. WartoÊç firmy jednostek
podporzàdkowanych
a) wartoÊç firmy — jed-

nostki zale˝ne
b) wartoÊç firmy — jed-

nostki wspó∏zale˝ne
WartoÊç firmy jednostek
podporzàdkowanych, ra-
zem”,

— — — uchyla si´ not´ 2.4,

— — w nocie 6 — do poz. III. 4. aktywów,
w nocie 6.1 lit. a i b otrzymujà brzmie-
nie: 

„a) nale˝noÊci depozytowe w walucie
polskiej, w tym od:

— jednostek zale˝nych b´dàcych
cedentami

— jednostek wspó∏zale˝nych b´dà-
cych cedentami
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— jednostek stowarzyszonych b´-
dàcych cedentami

— znaczàcego inwestora b´dàcego
cedentem

— wspólnika jednostki wspó∏zale˝-
nej b´dàcego cedentem

— jednostki dominujàcej b´dàcej
cedentem

— pozosta∏ych

b) nale˝noÊci depozytowe w walutach
obcych, w tym od:

— jednostek zale˝nych b´dàcych
cedentami

— jednostek wspó∏zale˝nych b´dà-
cych cedentami

— jednostek stowarzyszonych b´-
dàcych cedentami

— znaczàcego inwestora b´dàcego
cedentem

— wspólnika jednostki wspó∏zale˝-
nej b´dàcego cedentem

— jednostki dominujàcej b´dàcej
cedentem

— pozosta∏ych”,

— — w nocie 7 — do poz. V. 1. aktywów no-
ta 7.3 otrzymuje brzmienie:

„7.3. Nale˝noÊci z tytu∏u ubezpieczeƒ
bezpoÊrednich netto

a) od jednostek zale˝nych

b) od jednostek wspó∏zale˝nych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od znaczàcego inwestora

e) od wspólnika jednostki wspó∏-
zale˝nej

f) od jednostki dominujàcej

g) pozosta∏e

Nale˝noÊci z tytu∏u ubezpieczeƒ
bezpoÊrednich, razem”,

— — w nocie 8 — do poz. V. 2. aktywów no-
ty 8.2 i 8.3 otrzymujà brzmienie:

„8.2. Nale˝noÊci z tytu∏u reasekuracji

a) od jednostek zale˝nych

b) od jednostek wspó∏zale˝nych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od znaczàcego inwestora

e) od wspólnika jednostki wspó∏-
zale˝nej

f) od jednostki dominujàcej

g) pozosta∏e

Nale˝noÊci z tytu∏u reasekuracji,
razem

8.3. Nale˝noÊci z tytu∏u reasekuracji

a) nale˝noÊci bie˝àce w reaseku-
racji czynnej, w tym:

— od cedentów b´dàcych jed-
nostkami zale˝nymi

— od cedentów b´dàcych jed-
nostkami wspó∏zale˝nymi

— od cedentów b´dàcych jed-
nostkami stowarzyszonymi

— od cedenta b´dàcego zna-
czàcym inwestorem

— od cedenta b´dàcego
wspólnikiem jednostki
wspó∏zale˝nej

— od cedenta b´dàcego jed-
nostkà dominujàcà

b) nale˝noÊci bie˝àce w reaseku-
racji biernej, w tym:

— od reasekuratorów b´dà-
cych jednostkami zale˝nymi

— od cedentów b´dàcych jed-
nostkami wspó∏zale˝nymi

— od reasekuratorów b´dà-
cych jednostkami stowarzy-
szonymi

— od reasekuratora b´dàcego
znaczàcym inwestorem

— od reasekuratora b´dàcego
wspólnikiem jednostki
wspó∏zale˝nej

— od reasekuratora b´dàcego
jednostkà dominujàcà

c) nale˝noÊci bie˝àce od retroce-
sjonariuszy, w tym:

— od b´dàcych jednostkami
zale˝nymi

— od cedentów b´dàcych jed-
nostkami wspó∏zale˝nymi

— od b´dàcych jednostkami
stowarzyszonymi

— od b´dàcego znaczàcym in-
westorem 

— od b´dàcego wspólnikiem
jednostki wspó∏zale˝nej

— od b´dàcego jednostkà do-
minujàcà

d) pozosta∏e

Nale˝noÊci z tytu∏u reasekuracji,
razem”,



Dziennik Ustaw Nr 33 — 3076 — Poz. 260 

— — w nocie 9 — do poz. V. 3. aktywów no-
ta 9.2 otrzymuje brzmienie:

„9.2. Inne nale˝noÊci

a) od jednostek zale˝nych

b) od jednostek wspó∏zale˝nych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od znaczàcego inwestora

e) od wspólnika jednostki wspó∏-
zale˝nej

f) od jednostki dominujàcej

g) pozosta∏e

Inne nale˝noÊci, razem”,

— — w nocie 22 — do poz. II pasywów:

— — — nota 22.1 otrzymuje brzmienie:
„22.1. Ujemna wartoÊç firmy

jednostek podporzàdko-
wanych
a) ujemna wartoÊç fir-

my — jednostki zale˝-
ne

b) ujemna wartoÊç fir-
my — jednostki
wspó∏zale˝ne

Ujemna wartoÊç firmy
jednostek podporzàdko-
wanych, razem”,

— — — uchyla si´ not´ 22.4,

— — w nocie 29 — do poz. IX pasywów no-
ta 29.2 otrzymuje brzmienie:

„29.2. Zobowiàzania z tytu∏u depozy-
tów reasekuratorów (struktura
walutowa)

a) w walucie polskiej:
— wobec jednostek powiàza-

nych zale˝nych b´dàcych
reasekuratorami

— wobec jednostek powiàza-
nych wspó∏zale˝nych b´-
dàcych reasekuratorami

— wobec jednostek stowa-
rzyszonych b´dàcych re-
asekuratorami

— wobec znaczàcego inwes-
tora b´dàcego reasekura-
torem

— wobec wspólnika jednostki
wspó∏zale˝nej b´dàcego
reasekuratorem

— wobec jednostki dominu-
jàcej b´dàcej reasekurato-
rem

— pozosta∏e

b) w walutach obcych (wg walut
i po przeliczeniu na z∏):
— wobec jednostek powiàza-

nych zale˝nych b´dàcych
reasekuratorami

— wobec jednostek powiàza-
nych wspó∏zale˝nych b´-
dàcych reasekuratorami

— wobec jednostek stowa-
rzyszonych b´dàcych re-
asekuratorami

— wobec znaczàcego inwe-
stora b´dàcego reasekura-
torem

— wobec wspólnika jednostki
wspó∏zale˝nej b´dàcego
reasekuratorem

— wobec jednostki dominu-
jàcej b´dàcej reasekurato-
rem

— pozosta∏e
Zobowiàzania z tytu∏u depozy-
tów reasekuratorów, razem”,

— — w nocie 30 — do poz. X. 1 pasywów no-
ta 30.3 otrzymuje brzmienie:
„30.3. Zobowiàzania z tytu∏u ubezpie-

czeƒ bezpoÊrednich wobec:

a) jednostek zale˝nych

b) jednostek wspó∏zale˝nych

c) jednostek stowarzyszonych

d) znaczàcego inwestora

e) wspólnika jednostki wspó∏za-
le˝nej

f) jednostki dominujàcej

g) pozosta∏ych

Zobowiàzania z tytu∏u ubezpie-
czeƒ bezpoÊrednich, razem”,

— — w nocie 31 — do poz. X. 2 pasywów no-
ta 31.2 otrzymuje brzmienie:

„31.2. Zobowiàzania z tytu∏u reaseku-
racji

a) zobowiàzania bie˝àce w re-
asekuracji czynnej, w tym wo-
bec:
— cedentów b´dàcych jed-

nostkami zale˝nymi
— cedentów b´dàcych jed-

nostkami wspó∏zale˝nymi
— cedentów b´dàcych jed-

nostkami stowarzyszony-
mi

— cedenta b´dàcego znaczà-
cym inwestorem

— cedenta b´dàcego wspól-
nikiem jednostki wspó∏za-
le˝nej

— cedenta b´dàcego jednost-
kà dominujàcà

b) zobowiàzania bie˝àce w re-
asekuracji biernej, w tym wo-
bec:

— reasekuratorów b´dàcych
jednostkami zale˝nymi



Dziennik Ustaw Nr 33 — 3077 — Poz. 260 

— reasekuratorów b´dàcych
jednostkami wspó∏zale˝ny-
mi

— reasekuratorów b´dàcych
jednostkami stowarzyszo-
nymi

— reasekuratora b´dàcego
znaczàcym inwestorem

— reasekuratora b´dàcego
wspólnikiem jednostki
wspó∏zale˝nej

— reasekuratora b´dàcego
jednostkà dominujàcà

c) zobowiàzania bie˝àce wobec
retrocesjonariuszy, w tym wo-
bec:

— retrocesjonariuszy b´dà-
cych jednostkami zale˝ny-
mi

— retrocesjonariuszy b´dà-
cych jednostkami wspó∏za-
le˝nymi

— retrocesjonariuszy b´dà-
cych jednostkami stowa-
rzyszonymi

— retrocesjonariusza b´dàce-
go znaczàcym inwestorem

— retrocesjonariusza b´dàce-
go wspólnikiem jednostki
wspó∏zale˝nej

— retrocesjonariusza b´dàce-
go jednostkà dominujàcà

d) pozosta∏e

Zobowiàzania z tytu∏u reaseku-
racji, razem”,

— — w nocie 34 — do poz. X. 5. pasywów
nota 34.4 otrzymuje brzmienie:

„34.4. Inne zobowiàzania wobec

a) jednostek zale˝nych

b) jednostek wspó∏zale˝nych

c) jednostek stowarzyszonych

d) znaczàcego inwestora

e) wspólnika jednostki wspó∏za-
le˝nej

f) jednostki dominujàcej

g) pozosta∏ych

Inne zobowiàzania, razem

Ponadto nale˝y przedstawiç wykaz
grup zobowiàzaƒ zabezpieczonych na
majàtku emitenta i jednostek powiàza-
nych (ze wskazaniem rodzaju zabezpie-
czeƒ)”,

— — w nocie 40 noty 40.1—40.3 otrzymujà
brzmienie:
„40.1. Nale˝noÊci warunkowe, z tytu∏u:

a) otrzymanych gwarancji i po-
r´czeƒ, w tym:
— od jednostek zale˝nych
— od jednostek wspó∏zale˝-

nych
— od jednostek stowarzyszo-

nych
— od znaczàcego inwestora
— od wspólnika jednostki

wspó∏zale˝nej
— od jednostki dominujàcej

b) pozosta∏e (wg rodzaju)
...

— w tym: od jednostek za-
le˝nych

— w tym: od jednostek
wspó∏zale˝nych

— w tym: od jednostek sto-
warzyszonych

— w tym: od znaczàcego in-
westora

— w tym: od wspólnika jed-
nostki wspó∏zale˝nej

— w tym: od jednostki do-
minujàcej

...
Nale˝noÊci warunkowe, razem

40.2. Zobowiàzania warunkowe, z tytu-
∏u:

a) udzielonych gwarancji i por´-
czeƒ, w tym:
— wobec jednostek zale˝nych
— wobec jednostek wspó∏za-

le˝nych
— wobec jednostek stowarzy-

szonych
— wobec znaczàcego inwe-

stora
— wobec wspólnika jednostki

wspó∏zale˝nej
— wobec jednostki dominujà-

cej
b) weksli akceptowanych i indo-

sowanych, w tym:
— wobec jednostek zale˝nych
— wobec jednostek wspó∏za-

le˝nych
— wobec jednostek stowarzy-

szonych
— wobec znaczàcego inwe-

stora
— wobec wspólnika jednostki

wspó∏zale˝nej
— wobec jednostki dominujà-

cej
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c) aktywów z zobowiàzaniem
odsprzeda˝y (wg rodzaju)
...

— w tym: wobec jednostek
zale˝nych

— w tym: wobec jednostek
wspó∏zale˝nych

— w tym: wobec jednostek
stowarzyszonych

— w tym: wobec znaczàce-
go inwestora

— w tym: wobec wspólnika
jednostki wspó∏zale˝nej

— w tym: wobec jednostki
dominujàcej

...
d) inne zobowiàzania zabezpie-

czone na aktywach lub na
przychodach (wg rodzaju)
...

— w tym: wobec jednostek
zale˝nych

— w tym: wobec jednostek
wspó∏zale˝nych

— w tym: wobec jednostek
stowarzyszonych

— w tym: wobec znaczàce-
go inwestora

— w tym: wobec wspólnika
jednostki wspó∏zale˝nej

— w tym: wobec jednostki
dominujàcej

...
e) pozosta∏e (wg rodzaju)

...
— w tym: wobec jednostek

zale˝nych
— w tym: wobec jednostek

wspó∏zale˝nych
— w tym: wobec jednostek

stowarzyszonych
— w tym: wobec znaczàce-

go inwestora
— w tym: wobec wspólnika

jednostki wspó∏zale˝nej
— w tym: wobec jednostki

dominujàcej
...

Zobowiàzania warunkowe, razem
40.3. Inne pozycje pozabilansowe (wg

rodzaju)
...

— w tym: wobec jednostek za-
le˝nych

— w tym: wobec jednostek
wspó∏zale˝nych

— w tym: wobec jednostek sto-
warzyszonych

— w tym: wobec znaczàcego in-
westora

— w tym: wobec wspólnika
jednostki wspó∏zale˝nej

— w tym: wobec jednostki do-
minujàcej

...

Inne pozycje pozabilansowe, ra-
zem”,

— — pozycja „SprawozdawczoÊç wed∏ug
segmentów bran˝owych i geograficz-
nych” otrzymuje brzmienie:

„SprawozdawczoÊç wed∏ug 
segmentów 

Nale˝y podaç informacje o segmen-
tach zgodnie z wymogami MSR”,

— w dziale „B. Dodatkowe noty objaÊniajàce”:
— — nota 8.1 otrzymuje brzmienie: 

„8.1. Informacje o istotnych transak-
cjach zawartych przez emiten-
ta/jednostk´ powiàzanà z pod-
miotami powiàzanymi na warun-
kach innych ni˝ rynkowe, wraz
z ich kwotami oraz informacjami
okreÊlajàcymi charakter tych
transakcji”,

— — po nocie 8 dodaje si´ not´ 8a w brzmie-
niu:
„8a. Informacje o charakterze i celu gos-

podarczym zawartych przez emi-
tenta umów nieuwzgl´dnionych
w bilansie w zakresie niezb´dnym
do oceny ich wp∏ywu na sytuacj´
majàtkowà, finansowà i wynik fi-
nansowy”,

— — nota 11 otrzymuje brzmienie:
„11. W rocznym sprawozdaniu finanso-

wym oraz rocznym skonsolidowa-
nym sprawozdaniu finansowym —
informacje o ∏àcznej wartoÊci wy-
nagrodzeƒ, nagród lub korzyÊci,
w tym wynikajàcych z programów
motywacyjnych lub premiowych
opartych na kapitale emitenta,
w tym programów opartych na ob-
ligacjach z prawem pierwszeƒ-
stwa, zamiennych, warrantach
subskrypcyjnych (w pieniàdzu, na-
turze lub jakiejkolwiek innej for-
mie), wyp∏aconych, nale˝nych lub
potencjalnie nale˝nych, odr´bnie
dla ka˝dej z osób zarzàdzajàcych
i nadzorujàcych emitenta w przed-
si´biorstwie emitenta, bez wzgl´-
du na to, czy by∏y one odpowied-
nio zaliczane w koszty, czy te˝ wy-
nika∏y z podzia∏u zysku; w przypad-
ku gdy emitentem jest jednostka
dominujàca, wspólnik jednostki
wspó∏zale˝nej lub znaczàcy inwe-
stor — oddzielnie informacje
o wartoÊci wynagrodzeƒ i nagród
otrzymanych z tytu∏u pe∏nienia
funkcji we w∏adzach jednostek za-
le˝nych, wspó∏zale˝nych i stowa-
rzyszonych. W skonsolidowanym
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sprawozdaniu finansowym dodat-
kowo nale˝y podaç informacje
o wartoÊci wynagrodzeƒ, ∏àcznie
z wynagrodzeniem z zysku, wyp∏a-
conych lub nale˝nych cz∏onkom
zarzàdu i organów nadzorczych
spó∏ek kapita∏owych (dla ka˝dej
grupy osobno)”,

— — po nocie 12 dodaje si´ not´ 12a
w brzmieniu:

„12a. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta

umowy, z podmiotem upraw-
nionym do badania sprawo-
zdaƒ finansowych, o doko-
nanie badania lub prze-
glàdu sprawozdania finanso-
wego/skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego oraz
okresie, na jaki zosta∏a zawarta
ta umowa

b) wynagrodzeniu bieg∏ego rewi-
denta lub podmiotu uprawnio-
nego do badania sprawozdaƒ
finansowych, wyp∏aconym lub
nale˝nym za rok obrotowy od-
r´bnie za:
— badanie sprawozdania fi-

nansowego/skonsolidowa-
nego sprawozdania finan-
sowego

— inne us∏ugi poÊwiadczajà-
ce, w tym przeglàd spra-
wozdania finansowe-
go/skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego,

— us∏ugi doradztwa podatko-
wego

— pozosta∏e us∏ugi
c) informacje okreÊlone w lit. b

nale˝y podaç tak˝e dla po-
przedniego roku obrotowe-
go”,

— — nota 19 otrzymuje brzmienie:
„19. Dokonane korekty b∏´dów, ich

przyczyny, tytu∏y oraz wp∏yw wy-
wo∏anych tym skutków finanso-
wych na sytuacj´ majàtkowà i fi-
nansowà, p∏ynnoÊç oraz wynik fi-
nansowy i rentownoÊç”;

6) w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia:
a) formularz „Zestawienie zmian w kapitale w∏as-

nym/zestawienie zmian w skonsolidowanym
kapitale w∏asnym” otrzymuje brzmienie:

„ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 
W¸ASNYM/ZESTAWIENIE ZMIAN 

W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE 
W¸ASNYM

I. Kapita∏ w∏asny na poczàtek okresu (BO)

a) zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachun-
kowoÊci

b) korekty b∏´dów

I.a. Kapita∏ w∏asny na poczàtek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Kapita∏ zak∏adowy na poczàtek okresu

1.1. Zmiany kapita∏u zak∏adowego

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

— emisji akcji

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

— umorzenia akcji

...

1.2. Kapita∏ zak∏adowy na koniec okresu

2. Nale˝ne wp∏aty na kapita∏ zak∏adowy na
poczàtek okresu

2.1. Zmiany nale˝nych wp∏at na kapita∏ za-
k∏adowy

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...

2.2. Nale˝ne wp∏aty na kapita∏ zak∏adowy
na koniec okresu

3. Akcje w∏asne na poczàtek okresu

3.1. Zmiany akcji w∏asnych

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...

3.2. Akcje w∏asne na koniec okresu

4. Kapita∏ zapasowy na poczàtek okresu

4.1. Zmiany kapita∏u zapasowego

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)
— emisji akcji powy˝ej wartoÊci no-

minalnej
— podzia∏u zysku (ustawowo)
— podzia∏u zysku (ponad wymaga-

nà ustawowo minimalnà war-
toÊç)

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

— pokrycia straty

...

4.2. Kapita∏ zapasowy na koniec okresu

5. Kapita∏ z aktualizacji wyceny na poczàtek
okresu

— zmiany przyj´tych zasad (polityki) ra-
chunkowoÊci

5.1. Zmiany kapita∏u z aktualizacji wyceny
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

...
b) zmniejszenia (z tytu∏u)

— zbycia Êrodków trwa∏ych
...
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5.2. Kapita∏ z aktualizacji wyceny na ko-
niec okresu

6. Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe na poczà-
tek okresu

6.1. Zmiany pozosta∏ych kapita∏ów rezer-
wowych
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

...
b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...

6.2. Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe na ko-
niec okresu

7. Ró˝nice kursowe z przeliczenia jednostek
podporzàdkowanych*)

8. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na poczàtek
okresu

8.1. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okre-
su
a) zmiany przyj´tych zasad (polityki)

rachunkowoÊci
b) korekty b∏´dów

8.1.1. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek
okresu, po uzgodnieniu do da-
nych porównywalnych

8.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubieg-
∏ych na poczàtek okresu

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

— podzia∏u zysku z lat ubieg-
∏ych

...
b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...
8.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubieg-

∏ych na koniec okresu
8.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubieg-

∏ych na poczàtek okresu
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

...
b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...
8.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubieg-

∏ych na koniec okresu
8.1.6. Zysk z lat ubieg∏ych na koniec

okresu

8.2. Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek
okresu
a) zmiany przyj´tych zasad (polityki)

rachunkowoÊci
b) korekty b∏´dów

8.2.1. Strata z lat ubieg∏ych na poczà-
tek okresu po uzgodnieniu do
danych porównywalnych

8.2.2. Zrealizowana strata z lat ubieg-
∏ych na poczàtek okresu

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)
— przeniesienia straty z lat

ubieg∏ych do pokrycia
...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)
...

8.2.3. Zrealizowana strata z lat
ubieg∏ych na koniec okresu

8.2.4. Niezrealizowana strata z lat
ubieg∏ych na poczàtek okresu
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

...
b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...
8.2.5. Niezrealizowana strata z lat

ubieg∏ych na koniec okresu
8.2.6. Strata z lat ubieg∏ych na ko-

niec okresu

8.3. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na ko-
niec okresu

9. Wynik netto
a) zysk netto

— zrealizowany
— niezrealizowany

b) strata netto
— zrealizowana
— niezrealizowana

c) odpisy z zysku

II. Kapita∏ w∏asny na koniec okresu (BZ)

III. Kapita∏ w∏asny, po uwzgl´dnieniu propono-
wanego podzia∏u zysku (pokrycia straty)

———————
*) Pozycja wykazywana wy∏àcznie w skonsolidowa-

nym sprawozdaniu finansowym.”,

b) w cz´Êci „Dodatkowe informacje i objaÊnienia”:

— w dziale „A. Noty objaÊniajàce”:

— — w nocie 4 do poz. D.2. aktywów
nota 4.1 otrzymuje brzmienie:

„4.1. WartoÊç firmy jednostek podpo-
rzàdkowanych

a) wartoÊç firmy — jednostki za-
le˝ne

b) wartoÊç firmy — jednostki
wspó∏zale˝ne

WartoÊç firmy jednostek podpo-
rzàdkowanych, razem”,

— — uchyla si´ not´ 4.4,

— — w nocie 13 — do poz. F.V.:

— — — nota 13.1 otrzymuje brzmienie:

„13.1. Ujemna wartoÊç firmy
jednostek podporzàdko-
wanych

a) ujemna wartoÊç firmy
— jednostki zale˝ne

b) ujemna wartoÊç firmy
— jednostki wspó∏za-
le˝ne

Ujemna wartoÊç firmy
jednostek podporzàdko-
wanych, razem”,
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— — — uchyla si´ not´ 13.4,

— — nota 23 otrzymuje brzmienie:

„23.1. Nale˝noÊci warunkowe od jed-
nostek powiàzanych (z tytu∏u)

a) otrzymanych gwarancji i por´-
czeƒ, w tym:

— od jednostek zale˝nych

— od jednostek wspó∏zale˝-
nych

— od jednostek stowarzyszo-
nych

— od znaczàcego inwestora

— od wspólnika jednostki
wspó∏zale˝nej

— od jednostki dominujàcej

b) pozosta∏e (z tytu∏u)

...

— w tym: od jednostek za-
le˝nych

— w tym: od jednostek
wspó∏zale˝nych

— w tym: od jednostek sto-
warzyszonych

— w tym: od znaczàcego
inwestora

— w tym: od wspólnika jed-
nostki wspó∏zale˝nej

— w tym: od jednostki do-
minujàcej

...

Nale˝noÊci warunkowe od jed-
nostek powiàzanych, razem

23.2. Zobowiàzania warunkowe na
rzecz jednostek powiàzanych
(z tytu∏u)

a) udzielonych gwarancji i por´-
czeƒ, w tym:
— wobec jednostek zale˝nych
— wobec jednostek wspó∏za-

le˝nych
— wobec jednostek stowarzy-

szonych
— wobec znaczàcego inwe-

stora
— wobec wspólnika jednostki

wspó∏zale˝nej
— wobec jednostki dominujà-

cej

b) pozosta∏e (z tytu∏u)

...
— w tym: wobec jednostek

zale˝nych
— w tym: wobec jednostek

wspó∏zale˝nych
— w tym: wobec jednostek

stowarzyszonych

— w tym: wobec znaczàcego
inwestora

— w tym: wobec jednostki do-
minujàcej

...

Zobowiàzania warunkowe na rzecz
jednostek powiàzanych, razem”,

— — pozycja „SprawozdawczoÊç wed∏ug
segmentów bran˝owych i geograficz-
nych” otrzymuje brzmienie:

„SprawozdawczoÊç wed∏ug 
segmentów 

Nale˝y podaç informacje  o segmen-
tach zgodnie z wymogami MSR”,

— w dziale „B. Dodatkowe noty objaÊniajàce”:

— — nota 7.1 otrzymuje brzmienie:
„7.1. Informacje o istotnych transak-

cjach zawartych przez emiten-
ta/jednostk´ powiàzanà z podmio-
tami powiàzanymi na warunkach
innych ni˝ rynkowe, wraz z ich
kwotami oraz informacjami okreÊ-
lajàcymi charakter tych transak-
cji”,

— — po nocie 7 dodaje si´ not´ 7a w brzmie-
niu:

„7a. Informacje o charakterze i celu go-
spodarczym zawartych przez emi-
tenta umów nieuwzgl´dnionych
w bilansie w zakresie niezb´dnym
do oceny ich wp∏ywu na sytuacj´
majàtkowà, finansowà i wynik fi-
nansowy”,

— — po nocie 11 dodaje si´ not´ 11a
w brzmieniu:

„11a. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta
umowy, z podmiotem upraw-
nionym do badania sprawo-
zdaƒ finansowych, o dokona-
nie badania lub przeglàdu
sprawozdania finansowe-
go/skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego oraz
okresie, na jaki zosta∏a zawarta
ta umowa,

b) wynagrodzeniu bieg∏ego rewi-
denta lub podmiotu uprawnio-
nego do badania sprawozdaƒ
finansowych, wyp∏aconym lub
nale˝nym za rok obrotowy od-
r´bnie za:
— badanie sprawozdania fi-

nansowego/skonsolidowa-
nego sprawozdania finanso-
wego

— inne us∏ugi poÊwiadczajàce,
w tym przeglàd sprawozda-
nia finansowego/skonsoli-
dowanego sprawozdania fi-
nansowego
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— us∏ugi doradztwa podatko-
wego

— pozosta∏e us∏ugi

c) informacje okreÊlone w lit. b
nale˝y podaç tak˝e dla po-
przedniego roku obrotowego”,

— — nota 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Dokonane korekty b∏´dów, ich
przyczyny, tytu∏y oraz wp∏yw wy-
wo∏anych tym skutków finanso-
wych na sytuacj´ majàtkowà i fi-
nansowà, p∏ynnoÊç oraz wynik fi-
nansowy i rentownoÊç”;

7) w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia:

a) formularz „Zestawienie zmian w kapitale w∏as-
nym/skonsolidowanym kapitale w∏asnym”
otrzymuje brzmienie:

„ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 
W¸ASNYM/ZESTAWIENIE ZMIAN 

W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE 
W¸ASNYM

I. Kapita∏ w∏asny na poczàtek okresu (BO)

a) zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachun-
kowoÊci

b) korekty b∏´dów

I.a. Kapita∏ w∏asny na poczàtek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Kapita∏ zak∏adowy na poczàtek okresu

1.1. Zmiany kapita∏u zak∏adowego

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

— emisji akcji

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

— umorzenia akcji

...

1.2. Kapita∏ zak∏adowy na koniec okresu

2. Nale˝ne wp∏aty na kapita∏ zak∏adowy na
poczàtek okresu

2.1. Zmiany nale˝nych wp∏at na kapita∏
zak∏adowy

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...

2.2. Nale˝ne wp∏aty na kapita∏ zak∏ado-
wy na koniec okresu

3. Akcje w∏asne na poczàtek okresu

3.1. Zmiany akcji w∏asnych

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...

3.2. Akcje w∏asne na koniec okresu

4. Kapita∏ zapasowy na poczàtek okresu

4.1. Zmiany kapita∏u zapasowego

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

— emisji akcji powy˝ej wartoÊci no-
minalnej

— podzia∏u zysku (ustawowo)

— podzia∏u zysku (ponad wymaganà
ustawowo minimalnà wartoÊç)

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

— pokrycia straty

...

4.2. Kapita∏ zapasowy na koniec okresu

5. Kapita∏ z aktualizacji wyceny na poczàtek
okresu

— zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachun-
kowoÊci

5.1. Zmiany kapita∏u z aktualizacji wyceny

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

— zbycia Êrodków trwa∏ych

...

5.2. Kapita∏ z aktualizacji wyceny na koniec
okresu

6. Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe na poczàtek
okresu

6.1. Zmiany pozosta∏ych kapita∏ów rezerwo-
wych

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...

6.2. Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe na ko-
niec okresu

7. Ró˝nice kursowe z przeliczenia jednostek
podporzàdkowanych*)

8. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na poczàtek
okresu

8.1. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu

a) zmiany przyj´tych zasad (polityki) ra-
chunkowoÊci

b) korekty b∏´dów

8.2. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okre-
su, po uzgodnieniu do danych porów-
nywalnych

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

— podzia∏u zysku z lat ubieg∏ych

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...
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8.3. Zysk z lat ubieg∏ych na koniec okresu

8.4. Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek
okresu

a) zmiany przyj´tych zasad (polityki)
rachunkowoÊci

b) korekty b∏´dów

8.5. Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek
okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

— przeniesienia straty z lat ubie-
g∏ych do pokrycia

...

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

...

8.6. Strata z lat ubieg∏ych na koniec okre-
su

8.7. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na koniec
okresu

9. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapita∏ w∏asny na koniec okresu (BZ)

III. Kapita∏ w∏asny, po uwzgl´dnieniu propono-
wanego podzia∏u zysku (pokrycia straty)

———————
*) Pozycja wykazywana wy∏àcznie w skonsolidowa-

nym sprawozdaniu finansowym.”,

b) w cz´Êci „Rachunek przep∏ywów pieni´˝-
nych/Skonsolidowany rachunek przep∏ywów
pieni´˝nych” dzia∏ „B. Przep∏ywy Êrodków pie-
ni´˝nych z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej” otrzy-
muje brzmienie:

„B. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏al-
noÊci inwestycyjnej

I. Wp∏ywy

1. Zbycie wartoÊci niematerialnych
i prawnych

2. Zbycie sk∏adników rzeczowych akty-
wów trwa∏ych

3. Z instrumentów finansowych utrzymy-
wanych do up∏ywu terminu zapadal-
noÊci i dost´pnych do sprzeda˝y

a) w jednostkach powiàzanych7):
— jednostce dominujàcej
— znaczàcym inwestorze
— wspólniku jednostki wspó∏zale˝-

nej
— jednostkach podporzàdkowa-

nych

a) w jednostkach podporzàdkowanych
wycenianych metodà praw w∏asnoÊ-
ci*)

b) w pozosta∏ych jednostkach

— zbycie instrumentów finanso-
wych

— dywidendy i udzia∏y w zyskach

— sp∏ata udzielonych po˝yczek d∏u-
goterminowych

— odsetki

— inne wp∏ywy z instrumentów fi-
nansowych

4. Pozosta∏e wp∏ywy

II. Wydatki

1. Nabycie wartoÊci niematerialnych
i prawnych

2. Nabycie sk∏adników rzeczowych akty-
wów trwa∏ych

3. Na instrumenty finansowe utrzymywa-
ne do up∏ywu terminu zapadalnoÊci
i dost´pne do sprzeda˝y 

a) w jednostkach powiàzanych8):

— jednostce dominujàcej

— znaczàcym inwestorze

— wspólniku jednostki wspó∏zale˝-
nej

— jednostkach podporzàdkowa-
nych

a) w jednostkach podporzàdkowanych
wycenianych metodà praw w∏asnoÊ-
ci*)

b) w pozosta∏ych jednostkach

— nabycie instrumentów finanso-
wych

— udzielone po˝yczki d∏ugotermi-
nowe

4. Dywidendy i inne udzia∏y w zyskach
wyp∏acone mniejszoÊci*)

5. Pozosta∏e wydatki”,

c) w cz´Êci „Dodatkowe informacje i objaÊnienia”:

— w dziale „A. Noty objaÊniajàce”:

— — w nocie 2 — do poz. II i VII aktywów: 

— — — w nocie 2.1 lit. b otrzymuje
brzmienie: 

„b) od jednostek powiàzanych

— od jednostek zale˝nych

— od jednostek wspó∏za-
le˝nych

— od jednostek stowarzy-
szonych

— od jednostki dominujà-
cej

— od wspólnika jednostki
wspó∏zale˝nej

— od znaczàcego inwesto-
ra”,
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— — — dotychczasowà lit. ∏ oznacza
si´ jako lit. m,

— — w nocie 3 — do poz. III aktywów no-
ta 3.1 otrzymuje brzmienie:
„3.1. Instrumenty finansowe przezna-

czone do obrotu
a) akcje
b) d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
c) certyfikaty inwestycyjne
d) warranty
e) pozosta∏e papiery wartoÊciowe
f) instrumenty pochodne
g) towary gie∏dowe
h) pozosta∏e
Instrumenty finansowe przezna-
czone do obrotu, razem”,

— — w nocie 5 — do poz. V aktywów noty
5.1—5.4 otrzymujà brzmienie:

„5.1. Instrumenty finansowe utrzymy-
wane do up∏ywu terminu zapadal-
noÊci9)

a) d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
b) pozosta∏e papiery wartoÊciowe
c) towary gie∏dowe
d) pozosta∏e
Instrumenty finansowe utrzymy-
wane do up∏ywu terminu zapadal-
noÊci, razem

5.2. Instrumenty finansowe utrzymy-
wane do up∏ywu terminu zapadal-
noÊci jednostek zale˝nych i nieb´-
dàcych spó∏kami handlowymi
jednostek wspó∏zale˝nych nie-
konsolidowanych*)

a) d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
b) pozosta∏e

— pozosta∏e papiery wartoÊcio-
we

— towary gie∏dowe
— pozosta∏e

Instrumenty finansowe utrzymy-
wane do up∏ywu terminu zapadal-
noÊci jednostek zale˝nych i nieb´-
dàcych spó∏kami handlowymi jed-
nostek wspó∏zale˝nych niekonso-
lidowanych, razem

5.3. Instrumenty finansowe utrzymy-
wane do up∏ywu terminu zapadal-
noÊci jednostek zale˝nych, wspó∏-
zale˝nych i stowarzyszonych wy-
cenianych metodà praw w∏asno-
Êci*)

a) d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
b) pozosta∏e

— pozosta∏e papiery wartoÊcio-
we

— towary gie∏dowe
— pozosta∏e

Instrumenty finansowe utrzymy-
wane do up∏ywu terminu zapadal-
noÊci jednostek zale˝nych, wspó∏-
zale˝nych i stowarzyszonych wy-
cenianych metodà praw w∏asnoÊ-
ci, razem

5.4. Instrumenty finansowe utrzymy-
wane do up∏ywu terminu zapadal-
noÊci pozosta∏ych jednostek*)

a) d∏u˝ne papiery wartoÊciowe

b) pozosta∏e
— pozosta∏e papiery wartoÊcio-

we
— towary gie∏dowe
— pozosta∏e

Instrumenty finansowe utrzymy-
wane do up∏ywu terminu zapadal-
noÊci pozosta∏ych jednostek, ra-
zem”,

— — w nocie 6 — do poz. VI aktywów: 
— — — noty 6.1—6.4 otrzymujà

brzmienie:

„6.1. Instrumenty finansowe
dost´pne do sprzeda˝y10)

a) akcje i udzia∏y
b) d∏u˝ne papiery wartoÊ-

ciowe
c) jednostki uczestnictwa

funduszy inwestycyj-
nych

d) certyfikaty inwestycyj-
ne

e) pozosta∏e papiery war-
toÊciowe

f) towary gie∏dowe
g) pozosta∏e
Instrumenty finansowe
dost´pne do sprzeda˝y,
razem

6.2. Instrumenty finansowe
dost´pne do sprzeda˝y
jednostek zale˝nych i nie-
b´dàcych spó∏kami han-
dlowymi jednostek
wspó∏zale˝nych niekon-
solidowanych*)

a) akcje i udzia∏y
b) d∏u˝ne papiery wartoÊ-

ciowe
c) jednostki uczestnictwa

funduszy inwestycyj-
nych

d) certyfikaty inwestycyj-
ne

e) pozosta∏e
— pozosta∏e papiery

wartoÊciowe
— towary gie∏dowe

— pozosta∏e
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Instrumenty finansowe
dost´pne do sprzeda˝y
jednostek zale˝nych i nie-
b´dàcych spó∏kami han-
dlowymi jednostek
wspó∏zale˝nych niekon-
solidowanych, razem

6.3. Instrumenty finansowe
dost´pne do sprzeda˝y
jednostek zale˝nych,
wspó∏zale˝nych i stowa-
rzyszonych wycenianych
metodà praw w∏asnoÊci*)

a) akcje i udzia∏y

b) d∏u˝ne papiery wartoÊ-
ciowe

c) jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyj-
nych

d) certyfikaty inwestycyj-
ne

e) pozosta∏e

— pozosta∏e papiery
wartoÊciowe

— towary gie∏dowe

— pozosta∏e

Instrumenty finansowe
dost´pne do sprzeda˝y
jednostek zale˝nych,
wspó∏zale˝nych i stowa-
rzyszonych wycenianych
metodà praw w∏asnoÊci,
razem

6.4. Instrumenty finansowe
dost´pne do sprzeda˝y
pozosta∏ych jednostek*)

a) udzia∏y i akcje

b) d∏u˝ne papiery wartoÊ-
ciowe

c) jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyj-
nych

d) certyfikaty inwestycyj-
ne

e) pozosta∏e
— pozosta∏e papiery

wartoÊciowe
— towary gie∏dowe
— pozosta∏e

Instrumenty finansowe
dost´pne do sprzeda˝y
pozosta∏ych jednostek,
razem”,

— — — nota 6.6 otrzymuje brzmienie: 

„6.6. Udzia∏y lub akcje

a) w jednostce dominujà-
cej

b) w znaczàcym inwesto-
rze

c) we wspólniku jednost-
ki wspó∏zale˝nej

d) w jednostkach podpo-
rzàdkowanych

— zale˝nych

— wspó∏zale˝nych

— stowarzyszonych

d) w pozosta∏ych jednost-
kach

Udzia∏y lub akcje, razem”,

— — w nocie 7 — do poz. VII aktywów nota
7.1 otrzymuje brzmienie:

„7.1. Nale˝noÊci d∏ugoterminowe
a) od jednostki dominujàcej (z ty-

tu∏u)
...

b) od znaczàcego inwestora (z ty-
tu∏u)
...

c) od wspólnika jednostki wspó∏-
zale˝nej
...

d) od jednostek podporzàdkowa-
nych (z tytu∏u)
...

e) od pozosta∏ych jednostek (z ty-
tu∏u)
...

Nale˝noÊci d∏ugoterminowe netto
f) odpisy aktualizujàce wartoÊç

nale˝noÊci
Nale˝noÊci d∏ugoterminowe brut-
to”,

— — w nocie 8 — do poz. VIII aktywów no-
ta 8.1 otrzymuje brzmienie:
„8.1. Udzielone po˝yczki d∏ugotermino-

we19)

a) jednostce dominujàcej
b) znaczàcemu inwestorowi
c) wspólnikowi jednostki wspó∏za-

le˝nej
d) jednostkom zale˝nym
e) jednostkom wspó∏zale˝nym
f) jednostkom stowarzyszonym
g) pozosta∏e
Udzielone po˝yczki d∏ugotermino-
we, razem”,

— — w nocie 10 do poz. X aktywów:

— — — nota 10.1 otrzymuje brzmienie:

„10.1. WartoÊç firmy jednostek
podporzàdkowanych

a) wartoÊç firmy — jed-
nostki zale˝ne
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b) wartoÊç firmy — jed-
nostki wspó∏zale˝ne

WartoÊç firmy jednos-
tek podporzàdkowanych,
razem”,

— — — uchyla si´ not´ 10.4,

— — w nocie 14 — do poz. I pasywów no-
ta 14.1 otrzymuje brzmienie:

„14.1. Zobowiàzania krótkoterminowe

1. Wobec klientów

2. Wobec jednostek powiàza-
nych:

a) wobec jednostek zale˝nych

b) wobec jednostek wspó∏za-
le˝nych

c) wobec jednostek stowarzy-
szonych

d) wobec jednostki dominujà-
cej

e) wobec wspólnika jednostki
wspó∏zale˝nej

f) wobec znaczàcego inwesto-
ra

3. Wobec biur maklerskich, in-
nych domów maklerskich i to-
warowych domów makler-
skich

a) z tytu∏u zawartych transak-
cji

b) pozosta∏e

4. Wobec podmiotów prowadzà-
cych rynki regulowane i gie∏dy
towarowe

5. Wobec Krajowego Depozytu
Papierów WartoÊciowych
i gie∏dowych izb rozrachunko-
wych

a) z tytu∏u dop∏at do funduszu
rozliczeniowego

b) pozosta∏e

6. Wobec izby gospodarczej

7. Wobec emitentów papierów
wartoÊciowych lub wprowa-
dzajàcych

8. Kredyty i po˝yczki
a) od jednostek powiàzanych

— od jednostek zale˝nych
— od jednostek wspó∏zale˝-

nych
— od jednostek stowarzy-

szonych
— od jednostki dominujà-

cej
— od wspólnika jednostki

wspó∏zale˝nej
— od znaczàcego inwestora

b) pozosta∏e

9. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe

10. Wekslowe

11. Z tytu∏u podatków, ce∏, ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych

12. Z tytu∏u wynagrodzeƒ

13. Wobec towarzystw funduszy
inwestycyjnych i emerytal-
nych oraz funduszy inwesty-
cyjnych i emerytalnych

14. Wynikajàce z zawartych ra-
mowych umów po˝yczki
i sprzeda˝y krótkiej z tytu∏u
po˝yczonych papierów war-
toÊciowych

15. Fundusze specjalne

16. Pozosta∏e

Zobowiàzania krótkoterminowe,
razem”,

— — w nocie 15 — do poz. II pasywów nota
15.1 otrzymuje brzmienie:

„15.1. Zobowiàzania d∏ugoterminowe

1. Kredyty

a) od jednostek powiàzanych

— od jednostek zale˝nych

— od jednostek wspó∏zale˝-
nych

— od jednostek stowarzy-
szonych

— od jednostki dominujà-
cej

— od wspólnika jednostki
wspó∏zale˝nej

— od znaczàcego inwestora

b) pozosta∏e

2. Po˝yczki

a) od jednostek powiàzanych
— od jednostek zale˝nych
— od jednostek wspó∏zale˝-

nych
— od jednostek stowarzy-

szonych
— od jednostki dominujà-

cej
— od wspólnika jednostki

wspó∏zale˝nej
— od znaczàcego inwestora

b) pozosta∏e

3. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe

4. Z tytu∏u innych instrumentów
finansowych

5. Z tytu∏u umów leasingu finan-
sowego

a) wobec jednostek powiàza-
nych
— wobec jednostek zale˝-

nych
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— wobec jednostek wspó∏-
zale˝nych

— wobec jednostek stowa-
rzyszonych

— wobec jednostki domi-
nujàcej

— wobec wspólnika jed-
nostki dominujàcej

— wobec znaczàcego inwe-
stora

b) pozosta∏e

6. Pozosta∏e

Zobowiàzania d∏ugoterminowe,
razem”,

— — w nocie 26 — do poz. VIII pasywów:

— — — nota 26.1 otrzymuje brzmienie:

„26.1. Ujemna wartoÊç firmy
jednostek podporzàdko-
wanych

a) ujemna wartoÊç firmy
— jednostki zale˝ne

b) ujemna wartoÊç firmy
— jednostki wspó∏za-
le˝ne

Ujemna wartoÊç firmy
jednostek podporzàdko-
wanych, razem”,

— — — uchyla si´ not´ 26.4,

— — nota 28 — do zobowiàzaƒ warunko-
wych otrzymuje brzmienie:

„28.1. Zobowiàzania warunkowe na
rzecz jednostek powiàzanych
(z tytu∏u)

a) udzielonych gwarancji i por´-
czeƒ, w tym:

— jednostkom zale˝nym

— jednostkom wspó∏zale˝-
nym

— jednostkom stowarzyszo-
nym

— jednostce dominujàcej

— wspólnikowi jednostki
wspó∏zale˝nej

— znaczàcemu inwestorowi

b) pozosta∏e (z tytu∏u), w tym:

— wobec jednostek zale˝nych

— wobec jednostek wspó∏za-
le˝nych

— wobec jednostek stowarzy-
szonych

— wobec jednostki dominujà-
cej

— wobec wspólnika jednostki
wspó∏zale˝nej

— wobec znaczàcego inwe-
stora

Zobowiàzania warunkowe na
rzecz jednostek powiàzanych, ra-
zem

28.2. Zobowiàzania warunkowe od
jednostek powiàzanych (z tytu∏u)

a) otrzymanych gwarancji i por´-
czeƒ, w tym:

— od jednostek zale˝nych

— od jednostek wspó∏zale˝-
nych

— od jednostek stowarzyszo-
nych

— od jednostki dominujàcej

— od wspólnika jednostki
wspó∏zale˝nej

— od znaczàcego inwestora

b) pozosta∏e (z tytu∏u), w tym:

— od jednostek zale˝nych

— od jednostek wspó∏zale˝-
nych

— od jednostek stowarzyszo-
nych

— od jednostki dominujàcej

— od wspólnika jednostki
wspó∏zale˝nej

— od znaczàcego inwestora

Zobowiàzania warunkowe od
jednostek powiàzanych, razem”,

— — w nocie 42 — do poz. XVII nota 42.1
otrzymuje brzmienie:

„42.1. Przychody finansowe

1. Odsetki od udzielonych po˝y-
czek

a) od jednostek powiàzanych

— od jednostek zale˝nych

— od jednostek wspó∏zale˝-
nych

— od jednostek stowarzy-
szonych

— od jednostki dominujà-
cej

— od wspólnika jednostki
wspó∏zale˝nej

— od znaczàcego inwesto-
ra

b) pozosta∏e

2. Odsetki od lokat i depozytów

a) od jednostek powiàzanych

— od jednostek zale˝nych
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— od jednostek wspó∏zale˝-
nych

— od jednostek stowarzy-
szonych

— od jednostki dominujà-
cej

— od wspólnika jednostki
wspó∏zale˝nej

— od znaczàcego inwesto-
ra

b) pozosta∏e

3. Pozosta∏e odsetki

4. Dodatnie ró˝nice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

5. Pozosta∏e, w tym:

...

Przychody finansowe, razem”,

— — nota 43 — do poz. XVIII otrzymuje
brzmienie:

„Koszty finansowe

1. Odsetki od kredytów i po˝yczek,
w tym:
a) dla jednostek powiàzanych

— dla jednostek zale˝nych
— dla jednostek wspó∏zale˝nych
— dla jednostek stowarzyszonych
— dla jednostki dominujàcej
— dla wspólnika jednostki wspó∏-

zale˝nej
— dla znaczàcego inwestora

b) pozosta∏e
2. Pozosta∏e odsetki
3. Ujemne ró˝nice kursowe

a) zrealizowane
b) niezrealizowane

4. Pozosta∏e, w tym:
...

Koszty finansowe, razem”,
— — nota 49 — do poz. XVIII otrzymuje

brzmienie:
„Zysk (strata) netto*)

a) zysk (strata) netto jednostki domi-
nujàcej

b) zysk (strata) netto wspólnika jed-
nostki wspó∏zale˝nej

c) zyski (straty) netto jednostek zale˝-
nych

d) zyski (straty) netto jednostek wspó∏-
zale˝nych

e) zyski (straty) netto jednostek stowa-
rzyszonych

f) korekty konsolidacyjne
Zysk (strata) netto”,

— — pozycja „SprawozdawczoÊç wed∏ug
segmentów bran˝owych i geograficz-
nych” otrzymuje brzmienie:

„SprawozdawczoÊç wed∏ug 
segmentów 

Nale˝y podaç informacje o segmentach
zgodnie z wymogami MSR”, 

— w dziale „B. Dodatkowe noty objaÊniajàce”:

— — nota 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dane o instrumentach finansowych
klientów zapisanych na rachunkach
papierów wartoÊciowych, w podzia-
le na:

a) zdematerializowane instrumenty
finansowe

— w tym dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym

b) inne ni˝ zdematerializowane in-
strumenty finansowe”,

— — nota 9.1 otrzymuje brzmienie:

„9.1. Informacje o istotnych transak-
cjach zawartych przez emiten-
ta/jednostk´ powiàzanà z podmio-
tami powiàzanymi na warunkach
innych ni˝ rynkowe, wraz z ich
kwotami oraz informacjami okreÊ-
lajàcymi charakter tych transak-
cji”,

— — po nocie 9.2 dodaje si´ not´ 9a
w brzmieniu:

„9a. Informacje o charakterze i celu go-
spodarczym zawartych przez emi-
tenta umów nieuwzgl´dnionych
w bilansie, w zakresie niezb´dnym
do oceny ich wp∏ywu na sytuacj´
majàtkowà, finansowà i wynik fi-
nansowy”,

— — po nocie 13 dodaje si´ not´ 13a
w brzmieniu:

„13a. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta
umowy, z podmiotem upraw-
nionym do badania sprawo-
zdaƒ finansowych, o dokona-
nie badania lub przeglàdu
sprawozdania finansowe-
go/skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego oraz
okresie, na jaki zosta∏a zawarta
ta umowa

b) wynagrodzeniu bieg∏ego rewi-
denta lub podmiotu uprawnio-
nego do badania sprawozdaƒ
finansowych, wyp∏aconym lub
nale˝nym za rok obrotowy od-
r´bnie za:
— badanie sprawozdania fi-

nansowego/skonsolidowa-
nego sprawozdania finan-
sowego
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— inne us∏ugi poÊwiadczajàce,
w tym przeglàd sprawozda-
nia finansowego/skonsoli-
dowanego sprawozdania fi-
nansowego

— us∏ugi doradztwa podatko-
wego 

— pozosta∏e us∏ugi

c) informacje okreÊlone w lit. b
nale˝y podaç tak˝e dla po-
przedniego roku obrotowego”,

— — nota 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Dokonane korekty b∏´dów, ich
przyczyny, tytu∏y oraz wp∏yw wy-
wo∏anych tym skutków finanso-
wych na sytuacj´ majàtkowà
i finansowà, p∏ynnoÊç oraz wynik
finansowy i rentownoÊç”;

8) w za∏àczniku nr 6  do rozporzàdzenia w cz´Êci „Do-
datkowe informacje i objaÊnienia” w dziale „B. Do-
datkowe noty objaÊniajàce”:

a) nota 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Informacje o istotnych transakcjach zawar-
tych przez emitenta z podmiotami powiàza-
nymi na warunkach innych ni˝ rynkowe,
wraz z ich kwotami oraz informacjami okreÊ-
lajàcymi charakter tych transakcji”,

b) po nocie 7 dodaje si´ not´ 7a w brzmieniu:

„7a. Informacje o charakterze i celu gospo-
darczym zawartych przez emitenta
umów nieuwzgl´dnionych w bilansie,
w zakresie niezb´dnym do oceny ich
wp∏ywu na sytuacj´ majàtkowà, finanso-
wà i wynik finansowy”,

c) po nocie 11 dodaje si´ not´ 11a w brzmieniu:

„11a. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta umowy,
z podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdaƒ finansowych, o dokonanie
badania lub przeglàdu sprawozdania fi-
nansowego oraz okresie, na jaki zosta∏a
zawarta ta umowa,

b) wynagrodzeniu bieg∏ego rewidenta lub
podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdaƒ finansowych, wyp∏aconym
lub nale˝nym za rok obrotowy odr´bnie
za:

— badanie sprawozdania finansowego

— inne us∏ugi poÊwiadczajàce, w tym
przeglàd sprawozdania finansowego

— us∏ugi doradztwa podatkowego

— pozosta∏e us∏ugi

c) informacje okreÊlone w lit. b nale˝y podaç
tak˝e dla poprzedniego roku obrotowe-
go”;

9) za∏àcznik nr 2 do rozporzadzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego
rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Przepisy niniejszego rozporzàdzenia majà
zastosowanie do sprawozdaƒ finansowych i skonsoli-
dowanych sprawozdaƒ finansowych sporzàdzanych
po raz pierwszy za okresy sprawozdawcze rozpoczy-
najàce si´ w 2009 r., z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Sprawozdania finansowe i skonsolidowane
sprawozdania finansowe za okresy sprawozdawcze
roku obrotowego rozpoczynajàcego si´ w 2008 r. mo-
gà byç sporzàdzane zgodnie z zasadami okreÊlonymi
w niniejszym rozporzàdzeniu.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. (poz. 260)
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Dziennik Ustaw Nr 33 — 3124 — Poz. 260 



Dziennik Ustaw Nr 33 — 3125 — Poz. 260 



Dziennik Ustaw Nr 33 — 3126 — Poz. 260 



Dziennik Ustaw Nr 33 — 3127 — Poz. 260 



Dziennik Ustaw Nr 33 — 3128 — Poz. 260 



Dziennik Ustaw Nr 33 — 3129 — Poz. 260 



Dziennik Ustaw Nr 33 — 3130 — Poz. 260 



Dziennik Ustaw Nr 33 — 3131 — Poz. 260 



Dziennik Ustaw Nr 33 — 3132 — Poz. 260 



Dziennik Ustaw Nr 33 — 3133 — Poz. 260 



Dziennik Ustaw Nr 33 — 3134 — Poz. 260 



Dziennik Ustaw Nr 33 — 3135 — Poz. 260 



Dziennik Ustaw Nr 33 — 3136 — Poz. 260 



Dziennik Ustaw Nr 33 — 3137 — Poz. 260 



Dziennik Ustaw Nr 33 — 3138 — Poz. 260 


