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'tńłdfu |rssF fuado, do śtaid.du 6blą dod.m *lG2óik| odnoś.|. poffi.€9o

óre natępuń p. okE.dl .Meąśej hip.d.n-ji, Uńi.ńoż|i{ńjąe,

xśsE t Gńl.n' "ż.fut.ń|. xiać:vń.Ńdo''.h 9t.nd.rdów s9r.w!d.wqo..l
th..Bwd p. ro prw:y'
oab M|ązyY'ańb - p|.mśży ók obrótty @p@yńal<' śĘ po 31 gru<'!|. 2012 rk!'

zńlana dÓtyay kledytó{ dżymanych dd ńśĘtucj| ęądfuych, ldzie|onyń wq Śbpy prońb*.'

r.ssl ' (zń..ń.) .lŃlmńry fimń..*: t4M|.ń|. hrom.q|-
p|.fugfy rck obrctoFY r@p@'.alą.y sĘ po 31qfudn|. 2012 oku'

st.ndad o|'.śb wynBg.n|. dotYoąa UlM.nl. tnfom*l, rtó€ fuĄ pońó. lfuńmń oń.
.nnym UłtroPn|kom sp..wofdań ńEŃowydl w h9sze' reni. łdYłU |ub pobrla|n.9o }p|yvu
komp.n${.ń|. .ktrYół | fob.w|ąz.ó frnan$lych n. Śytua.le ńnaM*. l.dn6*j,

t{ssF 7 (n|.ń.) Jórruń.'ty ńń.ńB.: '4Bn|.ń|. |ń|bm.q'r
Data obo'ią.y*.nia - pieMzy .ok obrtowy fupeżynają!' s|. ,. 31 gful'. a 2012 ófu'

st.ńda.d otl.ś|a wyńag.ń|a doty.ząe Ujałn|an|a |ńtom.qL któE ńaĘ pomóc lnw.stoloń oEz
|ńńym Użyt|ownikom śprałofdań ńnańśÓwyĆh w |.p'.j oĆ.nr. *plYł! |ub po€n.lahego ypl'wu
komp€nśow.nE akvwów l fobow|ąz.ń ńn..9wych N s}.tuaclę ńnaEową ledn6t|.'

|'|ssF 9 "t.'l'Jmń.y 'l|.@'.-
Data o6owiąz'wan|a p|eMzy rok obŃtofy ń2p@'naląry śę p. 31 qfod.l. 2014 rck!'

st.ndań e9t' wydanY ]óko ąęść lonp|€kswego pru9|ądu tóunkowośc| lnśt.amńtów
nnań$wYd'' o'Y fundad ie ńń|.j końpl.|coły ł póółMńiu z b|.1{yńi łynogam| l z.słl'|
i5i 39 -lfutruftńy nń.có*: UJM.ńi. i 'y..na1 NoYy n.ńd.ró będz. dovoyl wyląśfni€
fa9d k|6yfikacli it.yc.nY aĘ{ó{ iń.nśoYych'

r|ssF to "n(m-Udow.n. e.r
oa|. ob.wĄzy*.nia - p}.Mzy ok ÓbB|owy @po.zynalący Ś|e po ]! 9rudn|. 2012 rÓlt,

sbndań okl.ś|. a*dy pćfefu.l| l pzYoÓWanla ŚkMśol|dołańego 3pńwddan|. |ln.nsYegoi
l.'€|l jedn6t|a kontio|ul. Fdną |ub wĘc€l.nnYń l.dn6Ek' |1ssF 1o zastęul€ wynog| ron$||dĘ|
żawaft * iń|.lpEla.ji sxl.12 -Kono|ld*ja . Fóo{rl sp€.l.|mgo ptaD@|.'Ist.ndadz|€ l1sR
27 .stqu!ł|óąare |l.dMrd $ op|.ń śię m ob.{.ązul.'.'ó
żógdad' oklś|óją.-yd' p.lęd€ kon'on Fko eynnlk. d€c-ydul+ęgo, eY l.dn6tk. pe|nna b't
uwfq|ędnona w skonŚo|dogańym Ęrawofdańlu nnEnŚowyń śpółk| dom|nująel' stżndań aw].l.
dd.tł.w. wyrYone. pońMe w uŚtó|.n|u xyśtępowanla kontŃ|L, gdy ieś! to 'udne do @ny'

xssF lt.wĘ4ń pa.d.|ęYĘd..
o.ta Ób.wltżyYani. pE.łszY ók obdowy @p.aynająly Ś|a po 31 ofull|b 20t2 óru'

standard pĘ€w|duf b..dz|el rea|lstx:ne odf{|.rc|.d|€nl€ ws!ó|nych po6fum|€ń, koncńEuĘc sa
ńó p.a*.ch l obo{ązb.n p..ozum|€ń' . nj€ lc'l rom.€ pl.M€l oEk ro to ml€jg@ obsl.),
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sbnd.ld poudru]e ńlśdsłośd * śprawddal@śd w9Ń|n'd' loEdnlol pop@z wprowadzeń|.
l.dno|ibl fuody rsĘgw.ni. UónJóx {. w!Dó|l||. kdełolrófiycn '.dGrr.<n'

xssF 12 -udtl.l} w |nnYdt l.r|ndt*.Ch: d.rn|..l. h!orń..t|"
p|eMry rcr ohrctowy lou pŃfYnająqy dę !ó 31 qrudńla 2012 ńl(u'

staMard lest mwym. lonp|€lstym ńlorem pŹ.p|sów! olĘś|ają.'ń wymo| Ujawńlani. hrorń*l|
dla wś.,s |dl |.m Udf..róy w |nnyd| podmlolld', ł tym d|a spdek fal€żńyd'. wlpóhyd
pnedslęMi<, j€dmśt€r 9lowaĘylzdyó |lnnyd' ldnŃć| nie kÓńo|ldoYańyó

x* t3 "wYań. '.d|!c *.rl..d .ol't|{d"
Data oóouiązyłanla p|.Mzy rcr orrotołY @p@Falą!Y s]ę p. 31 gM'l.. 2012 rc|('

st.ndad old€.|. 6my d|a poml.fu '..tośd oodf|wel l wyros. d.Ml.nló inbn'cj| n. t.ńat
'ycay ł.ńo.d q.d2i'.J sEndan' n. okt!.|ó, k|.dy s!.dn.k .ktyłów, żoh.'.ążańl. |'b pc.ad.re
wlaśne |ńŚtruńłty kap|tałowe *yenia ś|ę w {ańości godz|uej. Pftdwn|., wy..ny I uJ.wnlań|a
ĘfugM. p*ż Śbńó..d śe]. '|ę lEdy, 0óY .nrc si.ńd..dy wymóealą.ub fął.|ają na wyoenĘ
u Ya.tośd qodu|łćl (z ń|.|lańyńl ryjątkŹńl)'

lrtrpr.r.q. ExsF 20 "r.odrt pd..L.nr. wyd.bwr. s koprrnr.dr .arl|grory.n"
o.ta obowiązY*.ńia - pl€Mzy rok obŃtowy dpEynalący Ś|ę po 31 grudn|a 2012 roku'

rnterpćtóda zaw|.r. wYqafu odńośn|e ujmo{an|a k6fów uśUń|ę.|a z*Ętnl|y.h {aŃ g.ńtu w
e|U uystanń d6Ę9.l do VYdŃ}t.ny.ł' fuBkó! ł kopa|ń..dl ddr.}Ykfuydl,

lo.w^Lw^ Po{no t w!6^ .'uwortt uŃM$wcx
wa|utą pońi.fu spólk] l *a|uĘ .prafozda{oą ń]n]€jsŹĘo ś'rawddan|. llnańśoa.go l.!t 'loty

nowtYs|ąad'fdY.n.

1l.tsidNE w^noś.t oP^E i
w pfIE|. fu$'.ni. z.9d (pol|tyb) r.óUnrÓ'ośd wÓbł a!6dn|eń pódłyó Ńniżej n.lwĘrs&
fńdal€i opró<l *łunkół Bięoo*}tni m|ał pot6lom|nY oś{ u€rcw.kttra.

N.syfu.tt. .nńw l*Wp
spółka l*t śtdĘ Uńół |dśin9u. |.órc zd.dem f.żą!t '!.lniają wafunki Ufiów |dśhqu
ńńansow<o Jak I opeńcYjńĘo

A*t,t, rą*l8 d@ńf Ńbk bche-,
Aktyła I Ezemy z t]A']u odrcm€qo p.dat|u tbdloddĘo wyenE nę prry fas|6ow.ń|u sta*k
podatkoBy.h, któl€ B.dlug oboł|ąfuląly.h pżp|Śów będą śtośoBane ńa mńeńt z6||!osań|a
aldyw. |ub óa|ąańia .efly, pżyjmulą. a po&tawę pż.plsy podat|ow., Kóre obowlązY*.'
pla'n|. |ub r.kven|. E ória1 b|l.!fuy' sp{rr. fupm.F srrad'r.rvńx ż t]^L'! od@on€eo
podatku docnodo*go. bazująĆ ń. zJ.ż.n|u, żć w pr.Y{lośd z6t.n|€ o'|ągnĘty zysk po{'at*owl
!.aa|.hcy ńa leqo wykony9t.n|e. Po0o6En|e !2y.k.nyń wynlkół nń.6o*yd| y pżyśzloścl
mogłoby 9p.wodfuać' ż.,.ljo'€ń|€ b Śt.łoĘ się ńbzóadnbR'

wy$|oś. s'.r amólty.*yFY<i ń|Ó. '6ł D !od6l.l|€ pft'.dYł..l... ok6u ekmm|@rel
ult.t€enoścjs adnikógż.@{Y.h.|ćy}ó{fu.ły.ho@ łańÓć.| n|ematenahy.h'

od!E.kltlb|4.q N|źn&I l r,.q
spółk. dokńJ. .kto|lfaqi ł.ńo..l n.|.'ńÓś.i (.apóór), dffll. pawd$odob€futło u.ysk.n|.
wpłyBów z Mułu nó|.żnoś.l (z.|eg.ją.Ych apaóV) | oga.owała w.ńclć
ltonyń wplywół. M któE ut*onYla oópis aktuauzuh.y'

12. PżdrftoME w ioaY

qm Ę pr2dŹgam t€ śm Źsdy ńóUńrowości I m€t'dy



13. !5otE z.sY ucBoNkowośd
.E!erĘ.blE.@.ąń. dó ńtd.
Artv*a tfuale l orupy do zbyc|a rbyńkul. !ę ).b pĘdnaąom do ŚDĘ.da'Y' JeśL '.h uafuść
:']:l*:1.:"'5:j-r:** r.oE w łńiru 

"" " ńli; 'J a"l..s"qJIrU'ó|E w.run.r 6 Ęń.F si. z. soelnMy ''ąen]. ń*oa, oav qlłle* uuró'spte.'y,a bJrdfo aa*oopdoó..' a *t.dn'k a!tv'ń* {|ub 9',,oa oo aya.) F< ocĘry a;narydmi*tot) 
' lp' €d'y so.e łhlńr".Jl 'ń"|;."kt}';fr ].;;

dągu órU od motl'fr fńl.ny rb9ńr*]|
A|vła N.ł€ ( orupy do zbyd.) ?.k|.9y''rołdn. Fro pE.-aą
nEfeJ soośród d*ó(h *ańośd p'e*crej *ałoro oita.só*I |Ub *.fub god''*l' p.mn'lFfon.j orcśfry zuią!.n€ f. śot.d.,.

ul.d..*ódól'.Ed&
%d ŃJę.hm p?y.hdow 9ię UpEtdopodoóń'ońe p.{śan'€ d okE|e

edobo. * .ny spryiĘ i|' 
"n@r r.ooro" poo ua,,olo.*"o*

p'yctoden E gpĘ€d.Ąl r'Ń' f! :lJrozY ,r!@'Yr ]rHn*óifrd|ątbqń l uśfuq, pomncFót o rulo.v xaaer oo r*aroi ' 
"r'ij 

p''ń*" *-;;;;
lT[.':*:':#*uyl'one,'zeył'śtYcn pou'f9Ędn|en'JopuŚtów,

PĘy.hdv f tY|Lfu otldd qtrd*.m Śą nJlanaRco rcdh]q eóU po*na'anla, popĘ.f dn|6|.n|.oo rrcry ńBpłl.d..go FsE. r.o'l.fu ' oż U*Dk.-; .bk};"l 
","9";'.;;;--.;;;.łisepy .Eld'n. dFlońbJą.€' p..y9fle 

"ptv"i.a-lę:*y*o" o. 
"an*a 

łlamońl reuo teoo *r.onlta'

!!.d!!
kalno 

'u.ś'ń|UJe śĘ '.ko kó'ng firuI$*y, gdY ł r.mad' fał.d.' lmowy fagdń'ao oł.poĘn()ahr koą.d ońz ryzy|o *yn|k.]a@ f b(|. wlaśdd.|.
"*"ti" p"*"i. .a'"]" ijj.''s",i;ń,il;; ffiili"ńilj:$ff1@€ Fn fu baŚ|ńooo'ot.ę

Waldą futqmJm (wyEny) ' w.ld4 pEf.nbo' spdk Jst /otv po|Śl| lla d7.ń b'|.n9oł' .ktFY.| żob*|ągłi. pl€nllfre t]B'om * łalułn nnya' n'i potrl rtotv są otlląare 'a zrori poir'epf.y f.rosł.n|U odpou|dn'o obo*Ężująeqo E ko.l€c ornund-Ę. d|. d.mj w.|Uty pfz- 
""ń--;;i ;'il';f'"::.'Tf;Tr i*;:T's*

^Ul:o$re 
q odeod.d o w eoryq' pąyĆhodóu (|.osaór) ńnaEołyÓ'

ń!rqw. I fohwiąEńk n'.p'enĘf
orcl rą Ęr.zYi.ń F kUB|. hńtoryenE f dnB tóMlo| Ąkt)Y. t 'o!olqa'. nE'.ńęG
:ł119Y'.1E w.ot!,'dltośo oodż
oo'on.n|a w'(oY do k.ńośc|qdfd€l

ifixY.:":T:I!'-'':aT9Y ."-pośŃ'o zł|ąrn.9o f Mb}d€m |u! łyhsżalo
::,:::::-,..":::T.:]1"?:,l1.ń d"'J"o.;";' ;ń;;; i'ffi ;:' ";*d[ffr.il:j,"'T.*.1**jf^: T.'.":ry *r*"ń'"i;i'.i ;ń;;;'; ;;#;;,; ń;ł;::iffiJ'i:
i:^';.=':*-..:r:T*":-::f::9' -'|*"fu tó ".d; '';;ó''; n!;;;
:ff*rJ"::.}'.'Yl.jy"lT'nmą In"*ouno ńłń'; .;;i .;.;; 

# :.
::ll*"j:H'T.g':.:]-"* .tń" rc.^ą*li i"ńsć ia;óifi ;;;;;:;il"'';.;pon|Ęa'ą.ydl rapib|iz.ql
w-śE|t|. no,Gt.ł" ko*; ńnm$'d|. enąPneqo Ę odn.fu PDo9Ń'o x 6.nutk 'Yśkół
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!!!!ś|rĄM.
oob.l| lEńśsNY.n ń|. ljmule ÓŃl p4no.łl, ż. spółb 3p.łń|
loni€@e warun|l l obłń. bk|e dotód€'
oot.cj. pańfuo*, nó.Yc'l as.dńioyń *.runlr.n j6t nabydć |Ub vrybłozal€ pt@ sńłkę
.krYnów kńrro|.mi.owYó' ujmul.3Ę w bnffsi., Y Fzyd| ąynnYd' Ez|i@ń m|ędzYok@qd! l

uyś|ów |Śtńt syst.maĘąń|e pftz pn.w|dywańy ok6 użytkow.nla
etmoń|aego tyó aktYwów'

6|eżą.e okiąr.ńE p.datke€ obL|ea śię n. podst.w|. wyńiku podatkore9o (poóśEwy
opod;|tkfuanEl d.n€qo rku obŃ{ego' zysk (śtr.!.) po.łkN. óżni 'ia od rśięqó'.go zYśku
(śfu'] nefu { diąfk! z wy|ą@nćń przY.lEdó' podl€galą.-y.h op.daxowd|U . xollio'
stanowląc-ych kosfty uyśkania pny.ho.ów w |at.dl ń*tęny.h o.az rzyd| pEyd'odó* | koctów,
którc n|gdy ni. Ędą po.Ęey o!od.&o*.n|U' ob.Ę1ń|€ spóltl ż tytufu podłku b|dąś.go oól|aa
si. r @rciu o śt.'b podłkore oboł|ążUlą'e w d.n'm Óku oDdo*ym'

Pl!|.t.ll!|l!ślc!l
l'll!*k od@.y ob|lą' .Ę dÓdą zoóoxią.ń hlhng'yd' iako po..Er pod|€g.ją.' rpł.@nru
|Ub żwrobwi ł 'rżys'ośd, o&o9.! Śia do ó'ń|. m|ęózY Vańo&iańi bl|aŃwym|.kĘxo{ i
pasyaówl a odpoł|.daląc'ń| |ń wańoś.].ml podatkołYń| {ykor.ystyw.nym| do db||a.n|a podstawy

Re€na na !.dat€k odM.y ujmq. się od wystfu.n dod.bin ó,ni. p.EjśdowYdl
pod Ęalącrcn opod.tkowańiu. n.toń|ast skladn|| aĘwów z tytd! podatfu odrcdonego 16

w'śokoścl a la|t€l pr.{dopodŃne l6t pońń|.lrzal. pĘy9łycn fy9r0!
podatrfuydl o rao2nM. ujemE .ó'nir p*11do'.' Poży.'a .l(tyłó' |'ó zobó'|ąanie z tyt!fu
podatku odń@ń.!o n|e poEt.l€, j€ś|i ó'n|r pftlśdow. p.rsbl. z b^'lłu łaltośd nmy fub z
tytufu pl€Ńińe!ó Ul<a (poza śyB.clą uhda '. pt,łąo6iu lcdnGbk c6podadrl.h) |ń.qo
śkłaónl. aktywów |Ub &bMiażan|a { tr.n9kÓ|! kóra n|. {t'łył..n| n. *Yn|k pÓdatko{y, .n| na

R.łB. na pod.tek odóoony ulmule Ś|e od pnelśdo*'ych ó1ni. p.d.tkowY.h peśbłyĆh w uyn*!
|nw6Ycli s j.dndki z.|eźfu, stołar.aszore | udzl.ly w. łsń|ny.h pn€d9ĘwfĘc|&hl .,}'yb. ż.
s!ó|k. !ś 2do|m |@ntrc|ować mtmt od{ń@ia.óżnl.y prejśdorc' l '6t pr.{doc.do''€. .| l
da'ą@J ślę pn.w|dzie. prrYszld.l ńżnk. p@$ewa ŚĘ nlie odwńd' ^kvga ' b/fufu p..łb
odl@onego wyn|k.lą@ z pt€lklowych ó'nl. w od|]e€nlach zw|ąfańych ż tak|m1 ]nwavq.ńL
Iud'.r.mi Llfiul€ .|ę *zakEsi. odpowladaiąc'ń ,'awdaot'obnYm z}skoń pod|.g.Jłgm
opd:tl.łMlu. ltórc óędzi. noa. śromp6swać ó'.iGńi pn9śdorvym|. l€.|. z.d'odl
prałdopodonEńśtM, ż. w 9żą|dywa|ńćl prł9k'śd óż.le t. slę odw.óq'
w.ńość bi|ań$*a skladń|ka .kMńw z tytufu podatku oól!@re9o pod|€q. pEeg|ądoyi na liłdy
dzlel t'.|.@ły, a Y prtYp.dh oóv 39o.ałe 'ĘYge zFb p...d@ł. ńb hędą *y€tdle
d|a od.ysk.n|a śkł.dn|Ł. .rvwće |ub loo @ęśd. B.ńość tę m|€ł odlowi€dń|o pÓmn|.lśzyć'
AkĘw. I zobow|ązan|a . tYtulu podatku odroeone9o ob||Ć.a Ś|ę pny użyc|u 9taw€. poetkowys,
|ćóć Ędą ob.rĘry.ć ł morun.le' qdy pofYc1a aĘwół ż6t.n|. z@|lfow.fu |ub zoóowqdnk
śbnl€ sĘ VYnaga|ne, 'godnl 2 pż€p|gm. (stdkami) podńkfuyml obo'|ąf!,ątYm| pBM|e |UD
f.ktyąn|e Ń dz|eń
odzwl.rded|a kon*k{.n+ pod.tkom ś!6obu. w Fkl sńłka sp.dz|.s. ś|ę odzFk'ć |ub ro:|leyć
w.ńÓść bilan$'ą aktYłó* i 2o6ow|ąfań n. dziol loo?ąpż.n|. śp6łożdł.n nn.@!.go

Bzlsrs.jlEsr-ta!!
rfto{. .kvw. tfr.ie wykły'are !ą w b||.ńsle } ł.ńośd lnew.rel ó*mj wafuś.i
godn*' naóż|€ń p'6e.ń|a' pońń|€,ęml t k.|.]nYd| d'Ead| o śhJmu|o'ać odpĘ
amońyfacrln€ |odpisy z tytufu dńv wafuś.|' Pff6z.@w.ń dokomJ.9Ę z oęślon|wośdą
zap€snLającą bńk |Śtotnych rcń .żnoś.l nĘdzy *.ńośdą rnęgową, a {ańośdą qÓdf|wą ń. dz|.ń

f{|ęk9ai€ Vańośd łłn|k.ją.€ f pre3faÓxań|a gruńtó{, b',dynkó{ | bt'dow|i Ulńow.n€ Ft *
pozyql kapibfu ććftow.go 2 żkt!a|E.q| wY@nyl a wyjątk|em Śytuacl|' gdy pŃwlźsEnE wańoćĆ|
o.w@ wćn|.!żY od'B d|a t.j sn.l pozycJ| uląy w r.óm|U .y9kó{ | śrł (ł t.k|m pżypadku
zvięr'eie w.ńośtl Ulńorare l6t ó*n.e2 w Edunku fF|(ół l fut, .|e ty|ko óo vY$lold
w@4n|.l*e!o odp|su)' obńiżłi€ wańośd {yn|k.ląc. z pregdcdYad. oruntów' bldyikÓ* |
budow|i ujmow.n€ l6t j.ko kczt ok6u w wy$koś.l pżełyżsalą@l |*oĘ wo.śń|.l9el Wyeny
teqo śrbd.lk. .rtyYów Ulsą ł pozyqi k.lh.fu ..z.m*€oo z afunża.j' {Y{.l|y'
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AńortYf.ck p.z@@ł.n}dl bńytrkół l bJdoł|i ulńU'e śĘ ' r.d'uńr! 2F|ół l frt.
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lasĘpnie wyen|a sĘ f po :ańrtya{.nym fuodą.'.ltywnel fupy
pleńo*l, a |6z' ods.lkd. !,muje śĘ dodą.'elaYM€go d..nodu.
M€tod. e'.ktytń.j s'Y pft€ńto'ej !ł'j do ob|le.n|a żańoityfo'.n€go kE.tU pbow|ąf.n|a I do
abko'anla kdóY oGćtkfrYc ElbĘwń. 9topa p.re.towa b śbpa
faktyeni. dygkontqąr pzyŚn. p]ahośc| p|€n|eżn. ł preł|dYwańym okEsie Użytkow.n|a dan€go
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