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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r.
Poz. 1849

RO ZP O R ZĄ D ZE N I E

M INI S TR A F IN AN SÓ W 1)
z dnia 27 października 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń
i zakładów reasekuracji

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. Nr 226, poz. 1825) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 58:
a)

w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym;”,

w.
rc

„5)

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności
grupy kapitałowej sporządzone odpowiednio według warunków, o których mowa w art. 49 ust. 2, 2a i 3 ustawy,
z tym że w zakresie informacji określonych w art. 49 ust. 2 pkt 5 ustawy należy podać informację o udziałach
(akcjach) własnych posiadanych przez jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej
oraz osoby działające w ich imieniu. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej powinno uwzględniać zakres informacji określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.”,

c)

w ust. 5 w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w skonsolidowanym zestawieniu zmian w kapitale własnym wyodrębnia się dodatkowo pozycje:”;

2)

w załączniku nr 4 do rozporządzenia w poz. II:
a)

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

ww

„2a) w odniesieniu do innych składników aktywów należy wykazać w informacji dodatkowej dane o udziałach
(akcjach) własnych nabytych, zbytych lub umorzonych w okresie sprawozdawczym;”,

b) w pkt 7 uchyla się lit. d.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)

2)

Minister Finansów: M. Szczurek

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz
z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333 i 1844.

