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9. Podstawa sporządzania skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię 
Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2008 roku.

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”).

Jednostki Grupy, za wyjątkiem Jednostki Dominującej oraz jednostek zagranicznych, prowadzą swoje 
księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez Ustawę  
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa”) i wydanymi na jej podstawie przepisami  
(„Polskie Standardy Rachunkowości”- „PSR”). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty 
nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia danych 
finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF.

Przy sporządzaniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa zastosowała takie 
same zasady rachunkowości i metody wyliczeń jak przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku (patrz Nota 10 Dodatkowych informacji  
i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007 sporządzonego według MSSF).

Grupa dokonała weryfikacji nowych interpretacji, standardów oraz zmian do standardów już istniejących. 
Nowe interpretacje, standardy oraz zmiany do istniejących standardów obowiązujących i przyjętych 
do stosowania przez Unię Europejską nie mają istotnego wpływu na stosowane przez Grupę zasady 
(polityki) rachunkowości.

Interpretacje obowiązujące i przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości  
lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej:

 ● Interpretacja KIMSF 13, Programy lojalnościowe (ma zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się po 1 lipca 2008 roku, została przyjęta do stosowania przez Unię Europejską),

 ● Interpretacja KIMSF 14, MSR 19 - Ograniczenia w rozpoznawaniu aktywów programów 
określonych świadczeń pracowniczych, wymogi minimalnego finansowania i ich interakcje  
(ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2008 roku, została 
przyjęta do stosowania przez Unię Europejską).

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej:

 ● Zmiana do MSR 23, Koszty finansowania zewnętrznego (obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku, 
została przyjęta do stosowania przez Unię Europejską),

 ● Zmiana do MSR 1, Prezentacja sprawozdań finansowych (obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku, 
została przyjęta do stosowania przez Unię Europejską),

 ● MSSF 8, Segmenty operacyjne (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się  
po 1 stycznia 2009 roku, został przyjęty do stosowania przez Unię Europejską),
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 ● Zaktualizowany MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” (ma zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się po 1 lipca 2009 roku, nie został jeszcze przyjęty do stosowania 
przez Unię Europejską),

 ● Zaktualizowany MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”  
(ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 lipca 2009 roku, nie został 
jeszcze przyjęty do stosowania przez Unię Europejską),

 ● Interpretacja KIMSF 12, Umowy na usługi koncesjonowane (ma zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2008 roku, nie została jeszcze przyjęta  
do stosowania przez Unię Europejską),

 ● Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji – Warunki nabycia uprawnień i anulowanie” 

 ● (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku i później, 
zostały przyjęte do stosowania przez Unię Europejską),

 ● Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” oraz do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań 
finansowych – Instrumenty finansowe z opcją sprzedaży i zobowiązania powstałe w wyniku 
likwidacji” (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku  
i później, zostały przyjęte do stosowania przez Unię Europejską),

 ● Ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej – zbiór zmian  
do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (zmiany mają zastosowanie  
w większości przypadków dla okresów rocznych rozpoczynających się

 ● 1 stycznia 2009 roku i później, zostały zaakceptowane przez Unię Europejską),

 ● Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
po raz pierwszy” oraz do MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” – 
„Koszt inwestycji w jednostkę zależną, współzależną lub stowarzyszoną” (mają zastosowanie  
dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku i później, zostały zaakceptowane 
przez Unię Europejską),

 ● KIMSF 15 „Umowy na budowę nieruchomości” (ma zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku i później, nie została zaakceptowana przez  
Unię Europejską),

 ● KIMSF 16 „Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach zagranicznych” (ma zastosowanie 
dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 października 2008 roku i później, nie została 
zaakceptowana przez Unię Europejską),

 ● Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: Pozycje kwalifikujące się do rachunkowości 
zabezpieczeń” (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku  
i później, nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską).

Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny  
wpływ na stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości.

Grupa nie sporządza informacji dotyczących segmentów działalności, ponieważ nie spełnia wymogów 
dotyczących wydzielenia segmentów działalności określonych przez Międzynarodowy Standard 
Rachunkowości Nr 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”.


