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Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 22 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie  

art. 409 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Pana/Panią ………………………………………………. 

na Przewodniczącego Zgromadzenia.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  
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Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 22 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A. uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu 

dokonanym w dniu 26 listopada 2010 r. na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym 

nr 37/2010 z dnia 26 listopada 2010 r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. 
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Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 22 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie 

art. 420 § 3 k.s.h., uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od tajnego wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz powołać 

do niej ………………………………. .  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  
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Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 22 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie: sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych Grupy Armatura według zasad rachunkowości określonych  

przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR). 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art.45 ust.1a 

i 1c oraz art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwala,  

co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie postanawia, iż sprawozdania finansowe Spółki oraz skonsolidowane 

sprawozdania finansowe Grupy Armatura sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej 

(MSR), poczynając od sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem  

1 stycznia 2011 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Uzasadnienie: 

Armatura Kraków S.A., jako jednostka dominująca, na podstawie dyspozycji art. 55 ust. 1 ustawy 

z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (zwanej dalej ustawą) sporządza skonsolidowane 

sprawozdania finansowe. Zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy, skonsolidowane sprawozdania 

finansowe emitentów papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) 

nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania 

międzynarodowych standardów rachunkowości sporządza się zgodnie z tymi standardami 

(zwanymi dalej MSR). 
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Armatura Kraków S.A., sporządzając sprawozdania skonsolidowane, stosuje zasadę konsolidacji 

pełnej, polegającą na zsumowaniu jednostkowych sprawozdań finansowych Armatury Kraków 

S.A. i jednostek podporządkowanych, z wyłączaniem pozycji wzajemnych.   

Natomiast swoje jednostkowe sprawozdania finansowe Armatura Kraków S.A  sporządza według 

zasad określonych w art. 45 ust. 1 ustawy, stosując zasady wyceny aktywów i pasywów 

oraz ustalania wyniku finansowego w niej określone. Dotyczy to również jednostek 

podporządkowanych. 

Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone ustawą 

lub określone MSR w wielu aspektach różnią się między sobą. W efekcie te same sprawozdania 

finansowe sporządzone według ustawy i sporządzone według  MSR wykazują różnice 

wartościowe zarówno w pozycjach bilansowych, jak i w pozycjach pozostałych rachunków. 

Różnice występują również w nazewnictwie poszczególnych pozycji sprawozdań jak i ich 

strukturze (włącznie z zakresem ujawnień zawartych w informacjach dodatkowych). 

Uwzględniając powyższe, sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymaga 

uprzedniego sporządzenia jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami 

określonymi w MSR, które nie podlegają publikacji. 

W efekcie zewnętrzni odbiorcy sprawozdań finansowych otrzymują nieporównywalne 

jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, co przy łącznym ich odbiorze 

stoi w sprzeczności z zasadą „rzetelnego obrazu” określoną zarówno w ustawie jak i MSR. 

Ponadto stosowanie różnych podstaw sporządzania sprawozdań finansowych wymaga 

stosowania podwójnej księgowości do zdarzeń i pozycji, w stosunku do których istnieją różnice 

w regulacjach. Potrzeba taka wynika z postulatu sporządzania sprawozdań finansowych 

w oparciu o zapisy w księgach rachunkowych, występującego w obydwu regulacjach. To z kolei 

istotnie podnosi pracochłonność związaną z prowadzeniem tych ksiąg i sporządzaniem 

sprawozdań finansowych. Stoi to w sprzeczności z postulatem ekonomiczności pozyskiwania 

informacji. 

Sporządzanie i publikowanie jednostkowych sprawozdań finansowych według MSR spowoduje 

możliwość sporządzania wszystkich sprawozdań finansowych według jednolitych zasad.  

Możliwość podjęcia takiej decyzji przez Walne Zgromadzenie Spółki wynika z art. 45 ust. 1a 

w zw. z ust. 1c ustawy. 

 


