
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 
2014 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości 
nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 575/2013 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 191 z dnia 28 czerwca 2014 r.) 

1.  Strona 6, art. 9 ust. 2 lit. e): 

zamiast:  „e)  informacje określone we wzorze 21 przedstawionym w załączniku III część 2, w przypadku gdy 
rzeczowe aktywa trwałe objęte leasingiem operacyjnym wynoszą lub przekraczają 10 % 
całkowitej wartości rzeczowych aktywów trwałych podanej we wzorze 1.1 w załączniku III część 
1 — z częstotliwością kwartalną. Stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe, o których mowa 
w art. 4;”, 

powinno być:  „e)  informacje określone we wzorze 21 przedstawionym w załączniku III część 2, w przypadku gdy 
nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe objęte leasingiem operacyjnym wynoszą 
lub przekraczają 10 % całkowitej wartości nieruchomości inwestycyjnych i rzeczowych aktywów 
trwałych podanej we wzorze 1.1 w załączniku III część 1 — z częstotliwością kwartalną. Stosuje 
się kryteria wejściowe i wyjściowe, o których mowa w art. 4;”. 

2.  Strona 7, art. 11 ust. 2 lit. e): 

zamiast:  „e)  informacje określone we wzorze 21 przedstawionym w załączniku IV część 2, w przypadku gdy 
rzeczowe aktywa trwałe objęte leasingiem operacyjnym wynoszą lub przekraczają 10 % 
całkowitej wartości rzeczowych aktywów trwałych, jak zgłoszono we wzorze 1.1 przedsta
wionym w załączniku IV część 1 — z częstotliwością kwartalną. Stosuje się kryteria wejściowe i 
wyjściowe, o których mowa w art. 4;”, 

powinno być:  „e)  informacje określone we wzorze 21 przedstawionym w załączniku IV część 2, w przypadku gdy 
nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe objęte leasingiem operacyjnym wynoszą 
lub przekraczają 10 % całkowitej wartości nieruchomości inwestycyjnych i rzeczowych aktywów 
trwałych, jak zgłoszono we wzorze 1.1 przedstawionym w załączniku IV część 1 — z częstotli
wością kwartalną. Stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe, o których mowa w art. 4;”. 

3.  Strona 220, załącznik III, tabela „Wzory FINREP w odniesieniu do MSSF”, wiersz 13.3/F 13.03, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Skumulowane zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie [rzeczowych aktywów 
trwałych]”, 

powinno być: „Skumulowane zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie [nieruchomości inwesty
cyjnych i rzeczowych aktywów trwałych]”. 

4.  Strona 220, załącznik III, tabela „Wzory FINREP w odniesieniu do MSSF”, wiersz 21/F 21.00, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: aktywa podlegające 
leasingowi operacyjnemu”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne: aktywa podlegające leasingowi operacyjnemu”. 

5.  Strona 221, załącznik III, tabela „Wzory FINREP w odniesieniu do MSSF”, wiersz 42/F 42.00, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: wartość bilansowa według 
metody wyceny”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne: wartość bilansowa według metody wyceny”. 
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6.  Strona 223, załącznik III, pkt 1, ppkt 1.1, wiersz 270, kolumna druga: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 

7.  Strona 225, załącznik III, pkt 1 ppkt 1.3, wiersz 100, kolumna druga: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 

8.  Strona 230, załącznik III, pkt 3, wiersz 040, kolumna druga: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 

9.  Strona 254, załącznik III, pkt 13, ppkt 13.3, tytuł: 

zamiast:  „13.3  Skumulowane zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie [rzeczowych 
aktywów trwałych]”, 

powinno być:  „13.3  Skumulowane zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie [nieruchomości 
inwestycyjnych i rzeczowych aktywów trwałych]”. 

10.  Strona 254, załącznik III, pkt 13, ppkt 13.3, wiersz 010, kolumna druga: 

zamiast:  „Przejęcie [rzeczowych aktywów trwałych]”, 

powinno być:  „Przejęcie [nieruchomości inwestycyjnych i rzeczowych aktywów trwałych]”. 

11.  Strona 263, załącznik III, pkt 17, ppkt 17.1, wiersz 280, kolumna druga: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 

12.  Strona 267, załącznik III, pkt 20, ppkt 20.1, wiersz 270, kolumna druga: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 

13.  Strona 274, załącznik III, pkt 21, tytuł: 

zamiast:  „21.  Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: aktywa podlegające 
leasingowi operacyjnemu”, 

powinno być:  „21.  Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne: aktywa podlegające leasingowi operacyjnemu”. 

14.  Strona 284, załącznik III, pkt 42, tytuł: 

zamiast:  „42.  Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: wartość bilansowa 
według metody wyceny”, 

powinno być:  „42.  Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne: wartość bilansowa według metody wyceny”. 
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15.  Strona 287, załącznik III, pkt 45, ppkt 45.3, wiersz 010, kolumna druga: 

zamiast:  „Zmiany wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych wycenianych według modelu 
wartości godziwej”, 

powinno być:  „Zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych i rzeczowych aktywów trwałych 
wycenianych według modelu wartości godziwej”. 

16.  Strona 293, załącznik IV, tabela „Wzory FINREP w odniesieniu do ogólnie przyjętych zasad rachunkowości”, wiersz 
13.3/F 13.03, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Skumulowane zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie [rzeczowych aktywów 
trwałych]”, 

powinno być: „Skumulowane zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie [nieruchomości inwesty
cyjnych i rzeczowych aktywów trwałych]”. 

17.  Strona 294, załącznik IV, tabela „Wzory FINREP w odniesieniu do ogólnie przyjętych zasad rachunkowości”, wiersz 
21/F 21.00, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: aktywa podlegające 
leasingowi operacyjnemu”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne: aktywa podlegające leasingowi operacyjnemu”. 

18.  Strona 294, załącznik IV, tabela „Wzory FINREP w odniesieniu do ogólnie przyjętych zasad rachunkowości”, wiersz 
42/F 42.00, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: wartość bilansowa według 
metody wyceny”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne: wartość bilansowa według metody wyceny”. 

19.  Strona 298, załącznik IV, pkt 1 ppkt 1.1, wiersz 270, kolumna druga: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 

20.  Strona 303, załącznik IV, pkt 1 ppkt 1.3, wiersz 100, kolumna druga: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 

21.  Strona 304, załącznik IV, pkt 1 ppkt 1.3, wiersz 201, kolumna druga: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 

22.  Strona 311, załącznik IV, pkt 3, wiersz 040, kolumna druga: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 

23.  Strona 346, załącznik IV, pkt 13, ppkt 13.3, tytuł: 

zamiast:  „13.3  Skumulowane zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie [rzeczowych 
aktywów trwałych]”, 
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powinno być:  „13.3  Skumulowane zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie [nieruchomości 
inwestycyjnych i rzeczowych aktywów trwałych]”. 

24.  Strona 346, załącznik IV, pkt 13, ppkt 13.3, wiersz 010, kolumna druga: 

zamiast:  „Postawienie w stan natychmiastowej wymagalności [rzeczowe aktywa trwałe]”, 

powinno być:  „Przejęcie [nieruchomości inwestycyjnych i rzeczowych aktywów trwałych]”. 

25.  Strona 362, załącznik IV, pkt 17, ppkt 17.1, wiersz 280, kolumna druga: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 

26.  Strona 369, załącznik IV, pkt 20, ppkt 20.1, wiersz 270, kolumna druga: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 

27.  Strona 378, załącznik IV, pkt 21, tytuł: 

zamiast:  „21.  Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: aktywa podlegające 
leasingowi operacyjnemu”, 

powinno być:  „21.  Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne: aktywa podlegające leasingowi operacyjnemu”. 

28.  Strona 389, załącznik IV, pkt 42, tytuł: 

zamiast:  „42.  Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: wartość bilansowa 
według metody wyceny”, 

powinno być:  „42.  Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne: wartość bilansowa według metody wyceny”. 

29.  Strona 393, załącznik IV, pkt 45, ppkt 45.3, wiersz 010, kolumna druga: 

zamiast:  „Zmiany wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych wycenianych według modelu 
wartości godziwej”, 

powinno być:  „Zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych i rzeczowych aktywów trwałych 
wycenianych według modelu wartości godziwej”. 

30.  Strona 399, załącznik V, Spis treści, pozycja 12.3: 

zamiast:  „12.3.  Skumulowane zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie [rzeczowych aktywów 
trwałych] (13.3)”, 

powinno być:  „12.3.  Skumulowane zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie [nieruchomości 
inwestycyjnych i rzeczowych aktywów trwałych] (13.3)”. 

31.  Strona 399, załącznik V, Spis treści, pozycja 18: 

zamiast:  „18.  Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: aktywa podlegające leasingowi 
operacyjnemu (21)”, 

powinno być:  „18.  Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: 
aktywa podlegające leasingowi operacyjnemu (21)”. 
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32.  Strona 400, załącznik V, Spis treści, pozycja 24: 

zamiast:  „24.  Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: wartość bilansowa według 
metody wyceny (42)”, 

powinno być:  „24.  Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: 
wartość bilansowa według metody wyceny (42)”. 

33.  Strona 416, załącznik V, pkt 12, ppkt 12.3, tytuł: 

zamiast:  „12.3.  Skumulowane zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie [rzeczowych 
aktywów trwałych] (13.3)”, 

powinno być:  „12.3.  Skumulowane zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie [nieruchomości 
inwestycyjnych i rzeczowych aktywów trwałych] (13.3)”. 

34.  Strona 416, załącznik V, pkt 12, ppkt 12.3, pozycja 84: 

zamiast:  „84.  »Przejęcie [rzeczowych aktywów trwałych]« jest to łączna wartość bilansowa rzeczowych 
aktywów trwałych uzyskanych dzięki wejściu w posiadanie zabezpieczenia, które pozostaje 
ujęte w bilansie w dniu odniesienia, z wyjątkiem tych sklasyfikowanych jako »Rzeczowe aktywa 
trwałe«.”, 

powinno być:  „84.  »Przejęcie [nieruchomości inwestycyjnych i rzeczowych aktywów trwałych]« jest to łączna 
wartość bilansowa nieruchomości inwestycyjnych i rzeczowych aktywów trwałych uzyskanych 
dzięki wejściu w posiadanie zabezpieczenia, które pozostaje ujęte w bilansie w dniu odniesienia, 
z wyjątkiem tych sklasyfikowanych jako »Rzeczowe aktywa trwałe«.”. 

35.  Strona 419, załącznik V, pkt 18, tytuł: 

zamiast:  „18.  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE: AKTYWA 
PODLEGAJĄCE LEASINGOWI OPERACYJNEMU (21)”, 

powinno być:  „18.  NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE I RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI 
NIEMATERIALNE I PRAWNE: AKTYWA PODLEGAJĄCE LEASINGOWI OPERACYJNEMU (21)”. 

36.  Strona 419, załącznik V, pkt 18, pozycja 110: 

zamiast:  „110.  Do celów obliczania wartości progu, o którym mowa w art. 9 lit. e), rzeczowe aktywa trwałe, 
które zostały oddane w leasing osobom trzecim przez instytucję (leasingodawcę) w ramach 
umów, które kwalifikują się jako umowy leasingu operacyjnego zgodnie z mającymi 
zastosowanie standardami rachunkowości, dzieli się przez łączną kwotę rzeczowych aktywów 
trwałych.”, 

powinno być:  „110.  Do celów obliczania wartości progu, o którym mowa w art. 9 lit. e), nieruchomości 
inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe, które zostały oddane w leasing osobom trzecim przez 
instytucję (leasingodawcę) w ramach umów, które kwalifikują się jako umowy leasingu 
operacyjnego zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości, dzieli się przez 
łączną kwotę nieruchomości inwestycyjnych i rzeczowych aktywów trwałych.”. 

37.  Strona 424, załącznik V, pkt 24, tytuł: 

zamiast:  „24.  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE: WARTOŚĆ 
BILANSOWA WEDŁUG METODY WYCENY (42)”, 

powinno być:  „24.  NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE I RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI 
NIEMATERIALNE I PRAWNE: WARTOŚĆ BILANSOWA WEDŁUG METODY WYCENY (42)”. 

38.  Strona 424, załącznik V, pkt 26.3, pozycja 139 lit. a): 

zamiast:  „a)  »Emerytura i podobne koszty« obejmuje kwotę ujętą w danym okresie jako koszty personelu 
związane z dowolnym stanowiskiem — zobowiązania z tytułu świadczeń w okresie zatrudnienia 
(zarówno programy określonych składek, jak i programy określonych świadczeń) oraz składki na 
rzecz funduszy zabezpieczenia społecznego;”, 
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powinno być:  „a)  »Emerytura i podobne koszty« obejmuje kwotę ujętą w danym okresie jako koszty pracownicze 
z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia (zarówno programy o zdefiniowanej składce, jak i 
programy o zdefiniowanym świadczeniu) oraz składki na rzecz funduszy zabezpieczenia 
społecznego;”. 

39.  Strona 425, załącznik V, pkt 27, ppkt 27.2, pozycja 141: 

zamiast:  „141.  Inne przychody i koszty operacyjne dzieli się na następujące pozycje: korekty wartości 
godziwej rzeczowych aktywów trwałych wycenianych według modelu wartości godziwej; 
przychody z najmu i bezpośrednie koszty operacyjne związane z nieruchomością 
inwestycyjną; przychody i koszty z tytułu leasingu operacyjnego inne niż przychody i koszty 
związane z nieruchomością inwestycyjną oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne.”, 

powinno być:  „141.  Inne przychody i koszty operacyjne dzieli się na następujące pozycje: korekty wartości 
godziwej nieruchomości inwestycyjnych i rzeczowych aktywów trwałych wycenianych według 
modelu wartości godziwej; przychody z najmu i bezpośrednie koszty operacyjne związane 
z nieruchomością inwestycyjną; przychody i koszty z tytułu leasingu operacyjnego inne niż 
przychody i koszty związane z nieruchomością inwestycyjną oraz pozostałe przychody i 
koszty operacyjne.”. 

40.  Strona 641, załącznik XIV, tabela pierwsza, wiersz F 13.03/F 13.03, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Skumulowane zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie [rzeczowych aktywów 
trwałych]”, 

powinno być: „Skumulowane zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie [nieruchomości inwesty
cyjnych i rzeczowych aktywów trwałych]”. 

41.  Strona 642, załącznik XIV, tabela pierwsza, wiersz F 21.00/F 21.00, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: aktywa podlegające leasingowi 
operacyjnemu”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: aktywa 
podlegające leasingowi operacyjnemu”. 

42.  Strona 642, załącznik XIV, tabela pierwsza, wiersz F 42.00/F 42.00, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: wartość bilansowa”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: 
wartość bilansowa”. 

43.  Strona 789, załącznik XIV, tabela druga „Osie tabeli”, wiersz F 01.01/270, kolumna czwarta: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 

44.  Strona 791, załącznik XIV, tabela druga „Osie tabeli”, wiersz F 01.03/100, kolumna czwarta: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 

45.  Strona 791, załącznik XIV, tabela druga „Osie tabeli”, wiersz F 01.03/201, kolumna czwarta: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 
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46.  Strona 795, załącznik XIV, tabela druga „Osie tabeli”, wiersz F 03.00/040, kolumna czwarta: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 

47.  Strona 815, załącznik XIV, tabela druga „Osie tabeli”, wiersz F 13.03/010, kolumna czwarta: 

zamiast:  „Przejęcie (rzeczowych aktywów trwałych)”, 

powinno być:  „Przejęcie (nieruchomości inwestycyjnych i rzeczowych aktywów trwałych)”. 

48.  Strona 824, załącznik XIV, tabela druga „Osie tabeli”, wiersz F 17.01/280, kolumna czwarta: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 

49.  Strona 828, załącznik XIV, tabela druga „Osie tabeli”, wiersz F 20.01/260, kolumna czwarta: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 

50.  Strona 840, załącznik XIV, tabela druga „Osie tabeli”, wiersz F 45.03/010, kolumna czwarta: 

zamiast:  „Zmiany wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych wycenianych według modelu wartości 
godziwej”, 

powinno być:  „Zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych i rzeczowych aktywów trwałych 
wycenianych według modelu wartości godziwej”. 

51.  Strona 864, załącznik XIV, tabela szósta „Członkowie”, wiersz 1840/MC:x18, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Inne skumulowane całkowite dochody. Rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Inne skumulowane całkowite dochody. Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 

52.  Strona 865, załącznik XIV, tabela szósta „Członkowie”, wiersz 1865/MC:x33, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Aktywa inne niż gotówka w kasie, instrumenty pochodne, dłużne papiery wartościowe, kredyty i 
zaliczki, instrumenty udziałowe, zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w ramach 
zabezpieczania portfela przed ryzykiem stopy procentowej, rzeczowe aktywa trwałe, wartości 
niematerialne i prawne, aktywa z tytułu podatku dochodowego”, 

powinno być:  „Aktywa inne niż gotówka w kasie, instrumenty pochodne, dłużne papiery wartościowe, kredyty i 
zaliczki, instrumenty udziałowe, zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w ramach 
zabezpieczania portfela przed ryzykiem stopy procentowej, nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe 
aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, aktywa z tytułu podatku dochodowego”. 

53.  Strona 865, załącznik XIV, tabela szósta „Członkowie”, wiersz 1866/MC:x34, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Aktywa inne niż gotówka w kasie, instrumenty pochodne, instrumenty udziałowe, dłużne papiery 
wartościowe, kredyty i zaliczki, rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne”, 

powinno być:  „Aktywa inne niż gotówka w kasie, instrumenty pochodne, instrumenty udziałowe, dłużne papiery 
wartościowe, kredyty i zaliczki, nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe, wartości 
niematerialne i prawne”. 

54.  Strona 865, załącznik XIV, tabela szósta „Członkowie”, wiersz 1870/MC:x37, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Aktywa inne niż instrumenty pochodne, instrumenty udziałowe, dłużne papiery wartościowe, 
kredyty i zaliczki, rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne”, 
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powinno być:  „Aktywa inne niż instrumenty pochodne, instrumenty udziałowe, dłużne papiery wartościowe, 
kredyty i zaliczki, nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i 
prawne”. 

55.  Strona 865, załącznik XIV, tabela szósta „Członkowie”, wiersz 1872/MC:x39, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Aktywa inne niż instrumenty udziałowe, dłużne papiery wartościowe, kredyty i zaliczki, rzeczowe 
aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Aktywa inne niż instrumenty udziałowe, dłużne papiery wartościowe, kredyty i zaliczki, 
nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 

56.  Strona 865, załącznik XIV, tabela szósta „Członkowie”, wiersz 1873/MC:x40, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Aktywa inne niż instrumenty udziałowe, dłużne papiery wartościowe, kredyty i zaliczki, rzeczowe 
aktywa trwałe. Majątek”, 

powinno być:  „Aktywa inne niż instrumenty udziałowe, dłużne papiery wartościowe, kredyty i zaliczki, 
nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe. Majątek”. 

57.  Strona 872, załącznik XIV, tabela szósta „Członkowie”, wiersz 2293/MC:x266, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Pozostałe operacyjne. Generowane przez rzeczowe aktywa trwałe. Zmiany wartości godziwej”, 

powinno być:  „Pozostałe operacyjne. Generowane przez nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe. 
Zmiany wartości godziwej”. 

58.  Strona 872, załącznik XIV, tabela szósta „Członkowie”, wiersz 2294/MC:x267, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Pozostałe operacyjne. Generowane przez rzeczowe aktywa trwałe. Inne niż zmiany wartości 
godziwej”, 

powinno być:  „Pozostałe operacyjne. Generowane przez nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe. 
Inne niż zmiany wartości godziwej”. 

59.  Strona 872, załącznik XIV, tabela szósta „Członkowie”, wiersz 2295/MC:x268, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Pozostałe operacyjne. Inne niż generowane przez rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Pozostałe operacyjne. Inne niż generowane przez nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa 
trwałe”. 

60.  Strona 874, załącznik XIV, tabela szósta „Członkowie”, wiersz 2409/MC:x329, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 

61.  Strona 874, załącznik XIV, tabela szósta „Członkowie”, wiersz 2410/MC:x330, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne”. 

62.  Strona 874, załącznik XIV, tabela szósta „Członkowie”, wiersz 2411/MC:x331, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe. Majątek”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe. Majątek”. 

13.2.2016 L 38/21 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



63.  Strona 891, załącznik XIV, tabela szósta „Członkowie”, wiersz 3348/MC:x490, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Kapitały rezerwowe z aktualizacji wyceny. Inne niż rzeczowe aktywa trwałe, instrumenty udziałowe, 
dłużne papiery wartościowe”, 

powinno być:  „Kapitały rezerwowe z aktualizacji wyceny. Inne niż nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa 
trwałe, instrumenty udziałowe, dłużne papiery wartościowe”. 

64.  Strona 891, załącznik XIV, tabela szósta „Członkowie”, wiersz 3349/MC:x491, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Kapitały rezerwowe z aktualizacji wyceny. Rzeczowe aktywa trwałe”, 

powinno być:  „Kapitały rezerwowe z aktualizacji wyceny. Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe”. 

65.  Strona 909, załącznik XIV, tabela szósta „Członkowie”, wiersz 3973/MC:x539, kolumna trzecia: 

zamiast:  „Rzeczowe aktywa trwałe. Aktywa przejęte w drodze postępowania egzekucyjnego”, 

powinno być:  „Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe. Aktywa przejęte w drodze postępowania 
egzekucyjnego”. 

66.  W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych: 

zamiast:  „dywidenda tymczasowa”, 

powinno być:  „dywidenda wypłacona w ciągu roku obrotowego”. 

67.  W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych: 

zamiast:  „skumulowany odpis”, 

powinno być:  „skumulowana należność spisana”. 

68.  W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych: 

zamiast:  „w tym: zagrożone”, 

powinno być:  „w tym: nieobsługiwane”. 

69.  W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych: 

zamiast:  „ekspozycja zagrożona”, 

powinno być:  „ekspozycja nieobsługiwana”. 

70.  W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych: 

zamiast:  „ekspozycja niezagrożona”, 

powinno być:  „ekspozycja obsługiwana”. 

71.  W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych: 

zamiast:  „ekspozycja wstrzymana”, 

powinno być:  „ekspozycja restrukturyzowana”. 

72.  W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych: 

zamiast:  „odpis”, 

powinno być:  „spisanie”. 
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73.  W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych: 

zamiast:  „ekspozycja ze środkami w zakresie zwłoki”, 

powinno być:  „ekspozycja objęta działaniami restrukturyzacyjnymi”.   

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 
2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażającego art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości 

hurtowego rynku energii 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 363 z dnia 18 grudnia 2014 r.) 

Strona 123, art. 2 pkt 8 tiret pierwsze: 

zamiast:  „—  w odniesieniu do energii elektrycznej: powiadomienie o wykorzystanie transgranicznych zdolności 
przesyłowych przez posiadacza fizycznych praw przesyłowych i jego kontrahenta skierowane do 
odpowiedniego operatora systemu przesyłowego (OSP),”, 

powinno być:  „—  w odniesieniu do energii elektrycznej: powiadomienie o wykorzystanie międzyobszarowych 
zdolności przesyłowych przez posiadacza fizycznych praw przesyłowych i jego kontrahenta 
skierowane do odpowiedniego operatora systemu przesyłowego (OSP),”.  
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