
Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r.
w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 243 z dnia 11 września 2002 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 29, str. 609)

1) Strona 611, art. 1:

zamiast: „Celem niniejszego rozporządzenia jest przyjęcie i stosowanie międzynarodowych standardów rachun-
kowości we Wspólnocie w celu zharmonizowania informacji finansowych przedstawianych przez
spółki określone w art. 4 w celu zapewnienia wysokiego stopnia przejrzystości i porównywalności
sprawozdań finansowych wpływających na wydajne funkcjonowanie wspólnotowego rynku kapitało-
wego i rynku wewnętrznego.”,

powinno być: „Celem niniejszego rozporządzenia jest przyjęcie i stosowanie międzynarodowych standardów rachun-
kowości we Wspólnocie w celu zharmonizowania informacji finansowych przedstawianych przez
spółki określone w art. 4, tak aby zapewnić wysoki stopień przejrzystości i porównywalności spra-
wozdań finansowych, a tym samym wydajne funkcjonowanie wspólnotowego rynku kapitałowego
i rynku wewnętrznego.”.

2) Strona 611, art. 3 ust. 2 tiret drugie:

zamiast: „— spełniają kryteria zrozumiałości, przydatności, wiarygodności i porównywalności wymagane dla
informacji finansowych, potrzebne do podejmowania decyzji ekonomicznych i oceny zarządzania
powierzonym majątkiem.”,

powinno być: „— spełniają kryteria zrozumiałości, przydatności, wiarygodności i porównywalności wymagane dla
informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji ekonomicznych i oceny sposobu
zarządzania.”.

3) Strona 611, art. 4:

zamiast: „Za każdy rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2005 r. lub po tej dacie spółki
regulowane prawem Państwa Członkowskiego sporządzą swe skonsolidowane sprawozdania finansowe
zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi zgodnie z procedurą ustano-
wioną w art. 6 ust. 2 jeżeli, na dzień bilansowy, ich papiery wartościowe były dopuszczone do obrotu
na regulowanym rynku każdego z Państw Członkowskich w rozumieniu art. 1 ust. 13 dyrektywy Rady
93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościo-
wych (1).”,

powinno być: „Za każdy rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2005 r. lub po tej dacie spółki
regulowane prawem Państwa Członkowskiego sporządzą swe skonsolidowane sprawozdania finansowe
zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi zgodnie z procedurą ustano-
wioną w art. 6 ust. 2 jeżeli, na dzień bilansowy, ich papiery wartościowe były dopuszczone do obrotu
na regulowanym rynku któregokolwiek z państw członkowskich w rozumieniu art. 1 ust. 13 dyrek-
tywy Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów
wartościowych (1).”.

4) Strona 612, art. 9 lit. a):

zamiast: „a) których tylko dłużne papiery wartościowe są dopuszczone na rynek regulowany, każdego Państwa
Członkowskiego w rozumieniu art. 1 ust. 13 dyrektywy 93/22/EWG; lub”,

powinno być: „a) których tylko dłużne papiery wartościowe są dopuszczone na rynek regulowany któregokolwiek
z państw członkowskich w rozumieniu art. 1 ust. 13 dyrektywy 93/22/EWG; lub”.
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