
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2190 

z dnia 24 listopada 2017 r. 

w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2452 ustanawiającego 
wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, formatów i wzorów formularzy 
dotyczących sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej zgodnie z dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1), w szczególności jej 
art. 56 akapit czwarty i art. 256 ust. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Konieczne jest ułatwienie spójnego ujawniania informacji oraz poprawa jakości informacji ujawnionych zgodnie 
z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/2452 (2). 

(2)  Przepisy zawarte w niniejszym rozporządzeniu są ściśle ze sobą powiązane, ponieważ dotyczą one procedur 
i wzorów formularzy do celów ujawniania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej. Aby 
zapewnić spójność między tymi przepisami, które powinny wejść w życie jednocześnie, oraz aby ułatwić 
całościowe zrozumienie tych przepisów i zapewnić łatwy dostęp do nich podmiotom podlegającym tym 
wymogom, w tym inwestorom niemającym siedziby w Unii, wskazane jest włączenie do jednego rozporządzenia 
wszystkich wykonawczych standardów technicznych wymaganych na mocy art. 56 i art. 256 ust. 5 dyrektywy 
2009/138/WE. 

(3)  Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony 
Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, EIOPA). 

(4)  EIOPA przeprowadził procedurę przewidzianą w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1094/2010 (3) w celu opracowania projektu wykonawczych standardów technicznych, przeprowadził otwarte 
konsultacje publiczne w sprawie projektu, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował 
potencjalne powiązane koszty i korzyści oraz zwrócił się o wydanie opinii do Grupy Interesariuszy z Sektora 
Ubezpieczeń i Reasekuracji powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2452. 

(6)  Należy również sprostować szereg drobnych błędów redakcyjnych w notach objaśniających do wzorów 
formularzy zawartych w tekście rozporządzenia (UE) 2015/2452, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Przepisy zmieniające 

W załącznikach II i III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2452 wprowadza się zmiany zgodnie 
z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. 
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(1) Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2452 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne 

w odniesieniu do procedur, formatów i wzorów formularzy dotyczących sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej 
zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 347 z 31.12.2015, s. 1285). 

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego 
Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji 
nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48). 



Artykuł 2 

Przepisy sprostowujące 

W załącznikach I, II i III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2452 wprowadza się zmiany zgodnie 
z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 3 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK I 

1.  W załącznikach II i III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2452 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  we wzorze formularza S.05.01 w części „Uwagi ogólne” akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„W niniejszym wzorze formularza informacje należy ujawniać z uwzględnieniem zasad rachunkowości, tj. zgodnie 
z krajowymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości lub zgodnie z MSSF, jeżeli te ostatnie są akceptowane 
jako krajowe ogólnie przyjęte zasady rachunkowości, ale z wykorzystaniem linii biznesowych według 
Wypłacalność II. Podmioty stosują te same zasady ujmowania i wyceny, jakie stosują w przypadku opubliko
wanych sprawozdań finansowych – nie jest wymagany nowy sposób ujęcia ani ponowna wycena, z wyjątkiem 
klasyfikacji w umowach inwestycyjnych i umowach ubezpieczenia, kiedy ma to zastosowanie w sprawozdaniach 
finansowych. Niniejszy wzór formularza obejmuje wszystkie rodzaje działalności ubezpieczeniowej, niezależnie od 
możliwej innej klasyfikacji w umowach inwestycyjnych i umowach ubezpieczenia mającej zastosowanie 
w sprawozdaniach finansowych.”. 

2.  W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2452 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  we wzorze formularza S.05.02 w części „Uwagi ogólne” akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Informacje w formularzu podaje się za okres od początku roku do dnia sprawozdawczego. Podmioty stosują te 
same zasady ujmowania i wyceny, jakie stosują w przypadku opublikowanych sprawozdań finansowych – nie jest 
wymagany nowy sposób ujęcia ani ponowna wycena, z wyjątkiem klasyfikacji w umowach inwestycyjnych 
i umowach ubezpieczenia, kiedy ma to zastosowanie w sprawozdaniach finansowych. Niniejszy wzór formularza 
obejmuje wszystkie rodzaje działalności ubezpieczeniowej, niezależnie od możliwej innej klasyfikacji w umowach 
inwestycyjnych i umowach ubezpieczenia mającej zastosowanie w sprawozdaniach finansowych.”. 

3.  W załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2452 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  we wzorze formularza S.05.02 w części „Uwagi ogólne” akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„W niniejszym formularzu informacje należy ujawniać z uwzględnieniem zasad rachunkowości, tj. zgodnie 
z lokalnymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości lub zgodnie z MSSF, jeżeli te ostatnie są akceptowane 
jako lokalne ogólnie przyjęte zasady rachunkowości. Informacje w formularzu podaje się za okres od początku 
roku do dnia sprawozdawczego. Podmioty stosują te same zasady ujmowania i wyceny, jakie stosują w przypadku 
opublikowanych sprawozdań finansowych – nie jest wymagany nowy sposób ujęcia ani ponowna wycena, 
z wyjątkiem klasyfikacji w umowach inwestycyjnych i umowach ubezpieczenia, kiedy ma to zastosowanie 
w sprawozdaniach finansowych. Niniejszy wzór formularza obejmuje wszystkie rodzaje działalności ubezpiecze
niowej, niezależnie od możliwej innej klasyfikacji w umowach inwestycyjnych i umowach ubezpieczenia mającej 
zastosowanie w sprawozdaniach finansowych.”.  
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ZAŁĄCZNIK II 

1.  W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2452 wprowadza się następujące sprostowania: 

a)  we wzorze formularza S.19.01.21 wiersz Z0010 zastępuje się wierszem w brzmieniu: 

„Rok szkody/rok zawarcia umowy Z0020  ”;  

b)  we wzorze formularza S.23.01.01.R0230 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„Wartość odliczeń z tytułu udziałów kapitało
wych w instytucjach finansowych i kredytowych R0230      ”;  

c)  we wzorze formularza S.23.01.22.R0220 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„Środki własne ze sprawozdań finansowych, któ
rych nie uwzględnia się w rezerwie uzgodnienio
wej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako 
środki własne wg Wypłacalność II 

R0220      
”;  

d)  we wzorze formularza S.23.01.22.R0240 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„w tym odliczone zgodnie z art. 228 dyrektywy 
2009/138/WE R0240      ”;  

e)  we wzorze formularza S.23.01.22.R0330 po wierszu R0320 wprowadza się wiersz w brzmieniu: 

„Prawnie wiążące zobowiązanie do subskrypcji 
i opłacenia na żądanie zobowiązań podporząd
kowanych 

R0330      
”;  

f)  we wzorze formularza S.23.01.22.R0350 i S.23.01.22.R0340 całe wiersze otrzymują brzmienie: 

„Akredytywy i gwarancje zgodne z art. 96 pkt 2 
dyrektywy 2009/138/WE R0340      

Akredytywy i gwarancje inne niż zgodne 
z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE R0350      ”;  

g)  we wzorze formularza S.23.01.22.R0410 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„Instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne, insty
tucje finansowe, zarządzający alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi, spółki zarządzające 
UCITS 

R0410      
”;  

h)  we wzorze formularza S.23.01.22.R0440 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„Środki własne łącznie innych sektorów finanso
wych R0440      ”;  

i)  we wzorze formularza S.23.01.22.R0770 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Dzia
łalność w zakresie ubezpieczeń na życie R0770      ”;  

j)  we wzorze formularza S.23.01.22.R0780 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Dzia
łalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubez
pieczenia na życie 

R0780      
”;  

25.11.2017 L 310/33 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



k)  we wzorze formularza S.23.01.22.R0790 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„Ogółem oczekiwane zyski z przyszłych 
składek R0790      ”;  

l)  we wzorze formularza S.25.01.21 wyrażenie „C0100” Uproszczenia zastępuje się wyrażeniem „C0120”; 

m)  we wzorach formularzy S.25.01.22, S.25.02.21 wyrażenie S.25.02.22.C0080 zastępuje się wyrażeniem C0090, 
a wyrażenie C0090 wyrażeniem C0120; 

n)  we wzorach formularzy S.25.02.21, S.25.02.22, S.25.03.21 i S.25.03.22,R0420 cały wiersz otrzymuje 
brzmienie: 

„Łączna wartość hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wy
odrębnionych R0420  ”;  

o)  we wzorze formularza S.25.02.22 przed wyrażeniem „Minimalny skonsolidowany kapitałowy wymóg 
wypłacalności grupy, R0470” skreśla się wiersze w brzmieniu: 

„Niepowtarzalny 
numer składnika Opis składników 

Obliczanie kapi
tałowego 

wymogu wypła
calności 

Wartość na 
podstawie 

modelu 

Parametry specy
ficzne dla 

zakładu 
Uproszczenia 

C0010 C0020 C0030 C0070 C0080 C0090”  

p)  we wzorze formularza S.25.03.22 przed wyrażeniem „Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych  
(wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych i instytucji 
finansowych, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz spółek zarządzających UCITS, 
R0510” skreśla się wiersze w brzmieniu: 

„Niepowtarzalny numer składnika Opis składników Obliczanie kapitałowego wymogu 
wypłacalności 

C0010 C0020 C0030”  

2.  W załącznikach II i III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2452 wprowadza się następujące sprostowania: 

a)  we wzorze formularza S.05.01.C0010 do C0120/R0410 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0010 do 
C0120/R0410 

Zmiana stanu pozostałych rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych – 
Brutto – Bezpośrednia działalność 
ubezpieczeniowa 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpiecze
niowych zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, 
o ile ma zastosowanie: jest to zmiana stanu pozostałych 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w odniesieniu do 
bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej brutto. 

Pozycję tę wykazuje się jako kwotę dodatnią, jeżeli róż
nica jest ujemna (obniżenie pozostałych rezerw tech
niczno-ubezpieczeniowych prowadzące do odnotowania 
zysku) lub jako kwotę ujemną, jeżeli różnica jest dodatnia  
(wzrost pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczenio
wych prowadzący do odnotowania straty).”  

b)  we wzorze formularza S.05.01.C0010 do C0120/R0420 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0010 do 
C0120/R0420 

Zmiana stanu pozostałych rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych – 
Brutto – Reasekuracja czynna pro
porcjonalna 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpiecze
niowych zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, 
o ile ma zastosowanie: jest to zmiana stanu pozostałych 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w odniesieniu do 
reasekuracji czynnej proporcjonalnej brutto. 

Pozycję tę wykazuje się jako kwotę dodatnią, jeżeli róż
nica jest ujemna (obniżenie pozostałych rezerw tech
niczno-ubezpieczeniowych prowadzące do odnotowania 
zysku) lub jako kwotę ujemną, jeżeli różnica jest dodatnia  
(wzrost pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczenio
wych prowadzący do odnotowania straty).”  
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c)  we wzorze formularza S.05.01.C0130 do C0160/R0430 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0130 do 
C0160/R0430 

Zmiana stanu pozostałych rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych – 
Brutto – reasekuracja czynna nie
proporcjonalna 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpiecze
niowych zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, 
o ile ma zastosowanie: jest to zmiana stanu pozostałych 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w odniesieniu do 
reasekuracji czynnej nieproporcjonalnej brutto. 

Pozycję tę wykazuje się jako kwotę dodatnią, jeżeli róż
nica jest ujemna (obniżenie pozostałych rezerw tech
niczno-ubezpieczeniowych prowadzące do odnotowania 
zysku) lub jako kwotę ujemną, jeżeli różnica jest dodatnia  
(wzrost pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczenio
wych prowadzący do odnotowania straty).”  

d)  we wzorze formularza S.05.01.C0010 do C0160/R0440 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0010 do 
C0160/R0440 

Zmiana stanu pozostałych rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych – 
Udział zakładu reasekuracji 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpiecze
niowych zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, 
o ile ma zastosowanie: jest to zmiana udziału zakładów 
reasekuracji w zmianie stanu pozostałych rezerw tech
niczno-ubezpieczeniowych. 

Pozycję tę wykazuje się jako kwotę dodatnią, jeżeli róż
nica jest ujemna lub jako kwotę ujemną, jeżeli różnica jest 
dodatnia.”  

e)  we wzorze formularza S.05.01.C0010 do C0160/R0500 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0010 do 
C0160/R0500 

Zmiana stanu pozostałych rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych – 
Netto 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpiecze
niowych zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, 
o ile ma zastosowanie: kwota netto zmiany stanu pozo
stałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych stanowi 
sumę bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i rease
kuracji czynnej pomniejszonej o udział zakładów reaseku
racji. 

Pozycję tę wykazuje się jako kwotę dodatnią, jeżeli róż
nica jest ujemna (obniżenie pozostałych rezerw tech
niczno-ubezpieczeniowych prowadzące do odnotowania 
zysku) lub jako kwotę ujemną, jeżeli różnica jest dodatnia  
(wzrost pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczenio
wych prowadzący do odnotowania straty).”  

f)  we wzorze formularza S.05.01.C0210 do C0280/R1710 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0210 do 
C0280/R1710 

Zmiana stanu pozostałych rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych – 
Brutto – bezpośrednia działalność 
i reasekuracja czynna proporcjo
nalna 

Definicja zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno- 
ubezpieczeniowych określona w dyrektywie 91/674/EWG, 
o ile ma zastosowanie: są to zmiany stanu pozostałych 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych związanych z umo
wami ubezpieczenia wynikającymi z bezpośredniej dzia
łalności ubezpieczeniowej brutto i działalności reasekura
cyjnej brutto. 

Pozycję tę wykazuje się jako kwotę dodatnią, jeżeli róż
nica jest ujemna (obniżenie pozostałych rezerw tech
niczno-ubezpieczeniowych prowadzące do odnotowania 
zysku) lub jako kwotę ujemną, jeżeli różnica jest dodatnia  
(wzrost pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczenio
wych prowadzący do odnotowania straty).”  
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g)  we wzorze formularza S.05.01.C0210 do C0280/R1720 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0210 do 
C0280/R1720 

Zmiana stanu pozostałych rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych – 
Udział zakładu reasekuracji 

Definicja zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno- 
ubezpieczeniowych określona w dyrektywie 91/674/EWG, 
o ile ma zastosowanie: jest to udział zakładu reasekuracji 
w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpie
czeniowych. 

Pozycję tę wykazuje się jako kwotę dodatnią, jeżeli róż
nica jest ujemna lub jako kwotę ujemną, jeżeli różnica jest 
dodatnia.”  

h)  we wzorze formularza S.05.01.C0210 do C0280/R1800 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0210 do 
C0280/R1800 

Zmiana stanu pozostałych rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych – 
Netto 

Definicja zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno- 
ubezpieczeniowych określona w dyrektywie 91/674/EWG, 
o ile ma zastosowanie: zmiany netto w pozostałych 
rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych powiązanych 
z sumą bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i rea
sekuracji czynnej pomniejszoną o kwotę udziału zakładu 
reasekuracji. 

Pozycję tę wykazuje się jako kwotę dodatnią, jeżeli róż
nica jest ujemna (obniżenie pozostałych rezerw tech
niczno-ubezpieczeniowych prowadzące do odnotowania 
zysku) lub jako kwotę ujemną, jeżeli różnica jest dodatnia  
(wzrost pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczenio
wych prowadzący do odnotowania straty).”  

i)  we wzorze formularza S.05.02.C0080 do C0140/R0410 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0080 do 
C0140/R0410 

Zmiana stanu pozostałych rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych – 
Brutto – Bezpośrednia działalność 
ubezpieczeniowa 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpiecze
niowych zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, 
o ile ma zastosowanie: jest to zmiana stanu pozostałych 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w odniesieniu do 
bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej brutto. 

Pozycję tę wykazuje się jako kwotę dodatnią, jeżeli róż
nica jest ujemna (obniżenie pozostałych rezerw tech
niczno-ubezpieczeniowych prowadzące do odnotowania 
zysku) lub jako kwotę ujemną, jeżeli różnica jest dodatnia  
(wzrost pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczenio
wych prowadzący do odnotowania straty).”  

j)  we wzorze formularza S.05.02.C0080 do C0140/R0420 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0080 do 
C0140/R0420 

Zmiana stanu pozostałych rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych – 
Brutto – Reasekuracja czynna pro
porcjonalna 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpiecze
niowych zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, 
o ile ma zastosowanie: jest to zmiana stanu pozostałych 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w odniesieniu do 
reasekuracji czynnej proporcjonalnej brutto. 

Pozycję tę wykazuje się jako kwotę dodatnią, jeżeli róż
nica jest ujemna (obniżenie pozostałych rezerw tech
niczno-ubezpieczeniowych prowadzące do odnotowania 
zysku) lub jako kwotę ujemną, jeżeli różnica jest dodatnia  
(wzrost pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczenio
wych prowadzący do odnotowania straty).”  
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k)  we wzorze formularza S.05.02.C0080 do C0140/R0430 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0080 do 
C0140/R0430 

Zmiana stanu pozostałych rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych – 
Brutto – reasekuracja czynna nie
proporcjonalna 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpiecze
niowych zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, 
o ile ma zastosowanie: jest to zmiana stanu pozostałych 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w odniesieniu do 
reasekuracji czynnej nieproporcjonalnej brutto. 

Pozycję tę wykazuje się jako kwotę dodatnią, jeżeli róż
nica jest ujemna (obniżenie pozostałych rezerw tech
niczno-ubezpieczeniowych prowadzące do odnotowania 
zysku) lub jako kwotę ujemną, jeżeli różnica jest dodatnia  
(wzrost pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczenio
wych prowadzący do odnotowania straty).”  

l)  we wzorze formularza S.05.02.C0080 do C0140/R0440 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0080 do 
C0140/R0440 

Zmiana stanu pozostałych rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych – 
Udział zakładu reasekuracji 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpiecze
niowych zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, 
o ile ma zastosowanie: jest to zmiana udziału zakładów 
reasekuracji w zmianie stanu pozostałych rezerw tech
niczno-ubezpieczeniowych. 

Pozycję tę wykazuje się jako kwotę dodatnią, jeżeli róż
nica jest ujemna lub jako kwotę ujemną, jeżeli różnica jest 
dodatnia.”  

m)  we wzorze formularza S.05.02.C0080 do C0140/R0500 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0080 do 
C0140/R0500 

Zmiana stanu pozostałych rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych – 
Netto 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpiecze
niowych zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, 
o ile ma zastosowanie: kwota netto zmiany stanu pozo
stałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych stanowi 
sumę bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i rease
kuracji czynnej pomniejszonej o udział zakładów reaseku
racji. 

Pozycję tę wykazuje się jako kwotę dodatnią, jeżeli róż
nica jest ujemna (obniżenie pozostałych rezerw tech
niczno-ubezpieczeniowych prowadzące do odnotowania 
zysku) lub jako kwotę ujemną, jeżeli różnica jest dodatnia  
(wzrost pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczenio
wych prowadzący do odnotowania straty).”  

n)  we wzorze formularza S.05.02.C0220 do C0280/R1710 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0220 do 
C0280/R1710 

Zmiana stanu pozostałych rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych – 
Brutto 

Definicja zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno- 
ubezpieczeniowych określona w dyrektywie 91/674/EWG, 
o ile ma zastosowanie: są to zmiany stanu pozostałych 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych związanych z umo
wami ubezpieczenia wynikającymi z bezpośredniej dzia
łalności ubezpieczeniowej brutto i działalności reasekura
cyjnej brutto. 

Pozycję tę wykazuje się jako kwotę dodatnią, jeżeli róż
nica jest ujemna (obniżenie pozostałych rezerw tech
niczno-ubezpieczeniowych prowadzące do odnotowania 
zysku) lub jako kwotę ujemną, jeżeli różnica jest dodatnia  
(wzrost pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczenio
wych prowadzący do odnotowania straty).”  
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o)  we wzorze formularza S.05.02.C0220 do C0280/R1720 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0220 do 
C0280/R1720 

Zmiana stanu pozostałych rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych – 
Udział zakładu reasekuracji 

Definicja zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno- 
ubezpieczeniowych określona w dyrektywie 91/674/EWG, 
o ile ma zastosowanie: jest to udział zakładu reasekuracji 
w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpie
czeniowych. 

Pozycję tę wykazuje się jako kwotę dodatnią, jeżeli róż
nica jest ujemna lub jako kwotę ujemną, jeżeli różnica jest 
dodatnia.”  

p)  we wzorze formularza S.05.02.C0220 do C0280/R1800 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0220 do 
C0280/R1800 

Zmiana stanu pozostałych rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych – 
Netto 

Definicja zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno- 
ubezpieczeniowych określona w dyrektywie 91/674/EWG, 
o ile ma zastosowanie: jest to zmiana stanu pozostałych 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto powiązanych 
z sumą bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i rea
sekuracji czynnej pomniejszoną o udział zakładów rease
kuracji. 

Pozycję tę wykazuje się jako kwotę dodatnią, jeżeli róż
nica jest ujemna (obniżenie pozostałych rezerw tech
niczno-ubezpieczeniowych prowadzące do odnotowania 
zysku) lub jako kwotę ujemną, jeżeli różnica jest dodatnia  
(wzrost pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczenio
wych prowadzący do odnotowania straty).”  

q)  we wzorze formularza S.22.01.C0010/R0010 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0010/R0010 Wartość uwzględniająca zastoso
wanie środków dotyczących gwa
rancji długoterminowych i środ
ków przejściowych – Rezerwy 
techniczno-ubezpieczeniowe 

Łączna wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
brutto uwzględniająca zastosowanie środków dotyczących 
gwarancji długoterminowych i środków przejściowych”  

r)  we wzorze formularza S.22.01.C0030/R0010 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0030/R0010 Wpływ środka przejściowego do
tyczącego rezerw techniczno- 
ubezpieczeniowych – Rezerwy 
techniczno-ubezpieczeniowe 

Wartość korekty rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
brutto wynikającej z zastosowania środka przejściowego 
dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. 

Jest to różnica między rezerwami techniczno-ubezpiecze
niowymi bez zastosowania środka przejściowego dotyczą
cego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych a rezerwami 
techniczno-ubezpieczeniowymi wraz ze środkami doty
czącymi gwarancji długoterminowych i środkami prze
jściowymi.”  

s)  we wzorze formularza S.22.01.C0050/R0010 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0050/R0010 Wpływ środka przejściowego do
tyczącego stóp procentowych – 
Rezerwy techniczno-ubezpiecze
niowe 

Wartość korekty rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
brutto wynikającej z zastosowania tymczasowej korekty 
do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej 
wolnej od ryzyka. 

Jest to różnica między rezerwami techniczno-ubezpiecze
niowymi bez zastosowania tymczasowej korekty do odpo
wiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej 
od ryzyka a rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi 
bez zastosowania środka przejściowego dotyczącego re
zerw techniczno-ubezpieczeniowych.”  
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t)  we wzorze formularza S.22.01.C0070/R0010 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0070/R0010 Wpływ korekty z tytułu zmiany 
przyjętej jako zero – Rezerwy 
techniczno-ubezpieczeniowe 

Wartość korekty rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
brutto wynikającej z zastosowania korekty z tytułu 
zmiany. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości zerowej 
dla korekty z tytułu zmiany. 

Jest to różnica między rezerwami techniczno-ubezpiecze
niowymi bez korekty z tytułu zmiany i bez innych środ
ków przejściowych a rezerwami techniczno-ubezpiecze
niowymi bez zastosowania tymczasowej korekty do 
odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej 
wolnej od ryzyka.”  

u)  we wzorze formularza S.22.01.C0090/R0010 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0090/R0010 Wpływ korekty dopasowującej 
przyjętej jako zero – Rezerwy 
techniczno-ubezpieczeniowe 

Wartość korekty rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
brutto wynikającej z zastosowania korekty dopasowującej. 
Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości zerowej dla ko
rekty z tytułu zmiany i korekty dopasowującej. 

Jest to różnica między rezerwami techniczno-ubezpiecze
niowymi bez korekty dopasowującej i bez wszystkich in
nych środków przejściowych a rezerwami techniczno- 
ubezpieczeniowymi bez korekty z tytułu zmiany i bez in
nych środków przejściowych.”  

v)  we wzorze formularza S.22.01.C0050/R0020 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0050/R0020 Wpływ środka przejściowego do
tyczącego stóp procentowych – 
Podstawowe środki własne 

Wartość korekty podstawowych środków własnych wyni
kającej z zastosowania tymczasowej korekty do odpo
wiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej 
od ryzyka. 

Jest to różnica między podstawowymi środkami własnymi 
obliczonymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubez
pieczeniowych bez zastosowania tymczasowej korekty do 
odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej 
wolnej od ryzyka a podstawowymi środkami własnymi 
obliczonymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubez
pieczeniowych bez zastosowania środka przejściowego 
dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.”  

w)  we wzorze formularza S.22.01.C0070/R0020 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0070/R0020 Wpływ korekty z tytułu zmiany 
przyjętej jako zero – Podstawowe 
środki własne 

Wartość korekty podstawowych środków własnych wyni
kającej z zastosowania korekty z tytułu zmiany. Odzwier
ciedla wpływ przyjęcia wartości zerowej dla korekty z ty
tułu zmiany. 

Jest to różnica między podstawowymi środkami własnymi 
z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
bez korekty z tytułu zmiany i bez innych środków przej
ściowych a podstawowymi środkami własnymi z uwzględ
nieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez zasto
sowania tymczasowej korekty do odpowiedniej struktury 
terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka.”  
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x)  we wzorze formularza S.22.01.C0090/R0020 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0090/R0020 Wpływ korekty dopasowującej 
przyjętej jako zero – Podstawowe 
środki własne 

Wartość korekty podstawowych środków własnych wyni
kającej z zastosowania korekty dopasowującej. Odzwier
ciedla wpływ przyjęcia wartości zerowej dla korekty z ty
tułu zmiany i korekty dopasowującej. 

Jest to różnica między podstawowymi środkami własnymi 
z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
bez korekty dopasowującej i bez wszystkich innych środ
ków przejściowych a podstawowymi środkami własnymi 
z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
bez korekty z tytułu zmiany i bez innych środków przej
ściowych.”  

y)  we wzorze formularza S.22.01.C0050/R0050 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0050/R0050 Wpływ środka przejściowego do
tyczącego stóp procentowych – 
Dopuszczone środki własne na 
pokrycie SCR 

Wartość korekty dopuszczonych środków własnych na 
pokrycie SCR wynikającej z zastosowania tymczasowej 
korekty do odpowiedniej struktury terminowej stopy pro
centowej wolnej od ryzyka. 

Jest to różnica między dopuszczonymi środkami włas
nymi na pokrycie MCR obliczonymi z uwzględnieniem re
zerw techniczno-ubezpieczeniowych bez zastosowania 
tymczasowej korekty do odpowiedniej struktury termino
wej stopy procentowej wolnej od ryzyka a dopuszczonymi 
środkami własnymi na pokrycie MCR obliczonymi z uwz
ględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez 
zastosowania środka przejściowego dotyczącego rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych.”  

z)  we wzorze formularza S.22.01.C0070/R0050 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0070/R0050 Wpływ korekty z tytułu zmiany 
przyjętej jako zero – Dopuszczone 
środki własne na pokrycie SCR 

Wartość korekty dopuszczonych środków własnych na 
pokrycie SCR wynikającej z zastosowania korekty z tytułu 
zmiany. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości zerowej 
dla korekty z tytułu zmiany. 

Jest to różnica między dopuszczonymi środkami włas
nymi na pokrycie SCR z uwzględnieniem rezerw tech
niczno-ubezpieczeniowych bez korekty z tytułu zmiany 
i bez innych środków przejściowych a dopuszczonymi 
środkami własnymi na pokrycie SCR z uwzględnieniem 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez zastosowania 
tymczasowej korekty do odpowiedniej struktury termino
wej stopy procentowej wolnej od ryzyka.”  

aa)  we wzorze formularza S.22.01.C0090/R0050 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0090/R0050 Wpływ korekty dopasowującej 
przyjętej jako zero – Dopuszczone 
środki własne na pokrycie SCR 

Wartość korekty dopuszczonych środków własnych na 
pokrycie SCR wynikającej z zastosowania korekty dopaso
wującej. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości zerowej 
dla korekty z tytułu zmiany i korekty dopasowującej. 

Jest to różnica między dopuszczonymi środkami włas
nymi na pokrycie SCR obliczonymi z uwzględnieniem re
zerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty dopaso
wującej i bez wszystkich innych środków przejściowych 
a dopuszczonymi środkami własnymi na pokrycie SCR 
z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
bez korekty z tytułu zmiany i bez innych środków przej
ściowych.”  
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bb)  we wzorze formularza S.22.01.C0050/R0090 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0050/R0090 Wpływ środka przejściowego do
tyczącego stóp procentowych – 
SCR 

Wartość korekty SCR wynikającej z zastosowania tymcza
sowej korekty do odpowiedniej struktury terminowej 
stopy procentowej wolnej od ryzyka. 

Jest to różnica między SCR obliczonym z uwzględnieniem 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez zastosowania 
tymczasowej korekty do odpowiedniej struktury termino
wej stopy procentowej wolnej od ryzyka a SCR obliczo
nym z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczenio
wych bez zastosowania środka przejściowego dotyczącego 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.”  

cc)  we wzorze formularza S.22.01.C0070/R0090 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0070/R0090 Wpływ korekty z tytułu zmiany 
przyjętej jako zero – SCR 

Wartość korekty SCR wynikającej z zastosowania korekty 
z tytułu zmiany. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości 
zerowej dla korekty z tytułu zmiany. 

Jest to różnica między SCR z uwzględnieniem rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty z tytułu 
zmiany i bez innych środków przejściowych a SCR z uwz
ględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez 
zastosowania tymczasowej korekty do odpowiedniej 
struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ry
zyka.”  

dd)  we wzorze formularza S.22.01.C0090/R0090 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0090/R0090 Wpływ korekty dopasowującej 
przyjętej jako zero – SCR 

Wartość korekty SCR wynikającej z zastosowania korekty 
dopasowującej. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości 
zerowej dla korekty z tytułu zmiany i korekty dopasowu
jącej. 

Jest to różnica między SCR obliczonym z uwzględnieniem 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty dopa
sowującej i bez wszystkich innych środków przejściowych 
a SCR z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpiecze
niowych bez korekty z tytułu zmiany i bez innych środ
ków przejściowych.”  

ee)  we wzorze formularza S.22.01.C0050/R0100 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0050/R0100 Wpływ środka przejściowego do
tyczącego stóp procentowych – 
Dopuszczone środki własne na 
pokrycie MCR 

Wartość korekty dopuszczonych środków własnych na 
pokrycie MCR wynikającej z zastosowania tymczasowej 
korekty do odpowiedniej struktury terminowej stopy pro
centowej wolnej od ryzyka. 

Jest to różnica między dopuszczonymi środkami włas
nymi na pokrycie MCR obliczonymi z uwzględnieniem re
zerw techniczno-ubezpieczeniowych bez zastosowania 
tymczasowej korekty do odpowiedniej struktury termino
wej stopy procentowej wolnej od ryzyka a dopuszczonymi 
środkami własnymi na pokrycie MCR obliczonymi z uwz
ględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez 
zastosowania środka przejściowego dotyczącego rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych.”  
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ff)  we wzorze formularza S.22.01.C0070/R0100 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0070/R0100 Wpływ korekty z tytułu zmiany 
przyjętej jako zero – Dopuszczone 
środki własne na pokrycie MCR 

Wartość korekty dopuszczonych środków własnych na 
pokrycie MCR wynikającej z zastosowania korekty z tytułu 
zmiany. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości zerowej 
dla korekty z tytułu zmiany. 

Jest to różnica między dopuszczonymi środkami włas
nymi na pokrycie MCR z uwzględnieniem rezerw tech
niczno-ubezpieczeniowych bez korekty z tytułu zmiany 
i bez innych środków przejściowych a dopuszczonymi 
środkami własnymi na pokrycie MCR z uwzględnieniem 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez zastosowania 
tymczasowej korekty do odpowiedniej struktury termino
wej stopy procentowej wolnej od ryzyka.”  

gg)  we wzorze formularza S.22.01.C0090/R0100 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0090/R0100 Wpływ korekty dopasowującej 
przyjętej jako zero – Dopuszczone 
środki własne na pokrycie MCR 

Wartość korekty dopuszczonych środków własnych na 
pokrycie MCR wynikającej z zastosowania korekty dopa
sowującej. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości zero
wej dla korekty z tytułu zmiany i korekty dopasowującej. 

Jest to różnica między dopuszczonymi środkami włas
nymi na pokrycie MCR obliczonymi z uwzględnieniem re
zerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty dopaso
wującej i bez wszystkich innych środków przejściowych 
a dopuszczonymi środkami własnymi na pokrycie MCR 
z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
bez korekty z tytułu zmiany i bez innych środków przej
ściowych.”  

hh)  we wzorze formularza S.22.01.C0050/R0110 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0050/R0110 Wpływ środka przejściowego do
tyczącego stóp procentowych – 
Minimalny wymóg kapitałowy 

Skorygowana wartość MCR wynikająca z zastosowania 
tymczasowej korekty do odpowiedniej struktury termino
wej stopy procentowej wolnej od ryzyka. 

Jest to różnica między MCR obliczonym z uwzględnieniem 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez zastosowania 
tymczasowej korekty do odpowiedniej struktury termino
wej stopy procentowej wolnej od ryzyka a MCR obliczo
nym z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczenio
wych bez zastosowania środka przejściowego dotyczącego 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.”  

ii)  we wzorze formularza S.22.01.C0070/R0110 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0070/R0110 Wpływ korekty z tytułu zmiany 
przyjętej jako zero – Minimalny 
wymóg kapitałowy 

Wartość korekty MCR wynikającej z zastosowania korekty 
z tytułu zmiany. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości 
zerowej dla korekty z tytułu zmiany. 

Jest to różnica między MCR z uwzględnieniem rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty z tytułu 
zmiany i bez innych środków przejściowych a MCR z uwz
ględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez 
zastosowania tymczasowej korekty do odpowiedniej 
struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ry
zyka.”  
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jj)  we wzorze formularza S.22.01.C0090/R0110 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0090/R0110 Wpływ korekty dopasowującej 
przyjętej jako zero – Minimalny 
wymóg kapitałowy (MCR) 

Wartość korekty MCR wynikającej z zastosowania korekty 
dopasowującej. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości 
zerowej dla korekty z tytułu zmiany i korekty dopasowu
jącej. 

Jest to różnica między MCR obliczonym z uwzględnieniem 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty dopa
sowującej i bez wszystkich innych środków przejściowych 
a MCR z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpiecze
niowych bez korekty z tytułu zmiany i bez innych środ
ków przejściowych.”  

kk)  we wzorach formularzy S.25.01 i S.25.02 odniesienia do „C0080” zastępuje się odniesieniami do „C0090”, 
a odniesienia do „C0090” odniesieniami do „C0120”; 

ll)  we wzorze formularza S.25.02.C0030 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0030 Obliczanie kapitałowego wymogu 
wypłacalności 

Wartość wymogu kapitałowego dla każdego składnika 
niezależnie od metody obliczania (wg formuły standardo
wej lub częściowego modelu wewnętrznego) po korekcie 
z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
do pokrywania strat lub zdolności odroczonych podatków 
dochodowych do pokrywania strat, jeżeli zostały uwzględ
nione przy obliczaniu składnika. 

Jeżeli »zdolność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do 
pokrywania strat« lub »zdolność odroczonych podatków 
dochodowych do pokrywania strat« są ujawniane, jako 
odrębny składnik, stanowią one kwotę zdolności do po
krywania strat (kwoty te należy ujawnić jako wartości 
ujemne). 

W przypadku składników obliczanych z wykorzystaniem 
formuły standardowej pozycja ta reprezentuje nSCR 
brutto. W przypadku składników obliczanych z wykorzys
taniem częściowego modelu wewnętrznego, stanowi ona 
wartość uwzględniającą przyszłe działania zarządu, które 
zostały uwzględnione przy obliczaniu, inne niż te, które 
zgodnie z modelem stanowią odrębny składnik. 

W wartości tej, w stosownym przypadku, należy w pełni 
uwzględnić efekt dywersyfikacji zgodnie z art. 304 dyrek
tywy 2009/138/WE. 

Pozycje te nie obejmują przypisania korekty w wyniku 
agregacji nSCR do RFF/MAP na poziomie jednostki.”  

3.  W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2452 wprowadza się następujące sprostowania: 

a)  we wzorze formularza S.19.01.C0170/R0100 do R0260 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0170/R0100 
do R0260 

Wypłacone odszkodowania 
i świadczenia brutto (nieskumulo
wane) – W roku bieżącym 

»Rok bieżący« ogółem, odzwierciedla ostatnią przekątną  
(wszystkie dane w odniesieniu do ostatniego roku sprawoz
dawczego) od R0100 do R0250. 

R0260 stanowi sumę R0100 do R0250.”  

b)  we wzorze formularza S.19.01.C0360/R0100 do R0260 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„C0360/R0100 
do R0260 

Najlepsze oszacowanie dla re
zerwy na niewypłacone odszkodo
wania i świadczenia brutto – Ko
niec roku (dane zdyskontowane) 

»Koniec roku« ogółem, odzwierciedla ostatnią przekątną, 
ale zdyskontowaną (wszystkie dane w odniesieniu do ostat
niego roku sprawozdawczego) od R0100 do R0250. 

R0260 stanowi sumę R0100 do R0250.”  
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c) we wzorze formularza S.12.01 w części zatytułowanej „Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przej
ściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych” akapit drugi not objaśniających otrzymuje 
brzmienie: 

„Wartość tę ujawnia się jako wartość ujemną, jeżeli zmniejsza ona rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe.”; 

d)  we wzorze formularza S.17.01.C0020 do C0170/R0290, C0180/R0290, C0020 do C0170/R0300, 
C0180/R0300, C0020 do C0170/R0310 i C0180/R0310 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Wartość tę ujawnia się jako wartość ujemną, jeżeli zmniejsza ona rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe.”; 

e)  po opisie w formularzu S.23.01.01.R0230/C0040 dodaje się wiersz w brzmieniu: 

„R0230/C0050 Wartość odliczeń z tytułu udzia
łów kapitałowych w instytucjach 
finansowych i kredytowych – ka
tegoria 3 

Jest to wartość odliczeń z tytułu udziałów kapitałowych 
w instytucjach finansowych i kredytowych, które są odli
czane od kategorii 3 zgodnie z art. 68 rozporządzenia de
legowanego (UE) 2015/35.”  

4.  W załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2452 wprowadza się następujące sprostowania: 

a)  po opisie w formularzu S.23.01.R0440/C0040 dodaje się wiersz w brzmieniu: 

„R0440/C0050 Środki własne łącznie innych sek
torów finansowych – kategoria 3 

Środki własne łącznie w innych sektorach finansowych – 
kategoria 3 

Środki własne łącznie odliczone w polu R0230/C0010 zos
tają tu przywrócone po dostosowaniu z tytułu niedostęp
nych środków własnych zgodnie z odpowiednimi zasadami 
sektorowymi oraz po odliczeniu zgodnie z art. 228 ust. 2 
dyrektywy 2009/138/WE.”  

b)  we wzorze formularza S.23.01.R0680/C0010 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„R0680/C0010 SCR grupy SCR grupy jest sumą skonsolidowanego SCR grupy obli
czonego zgodnie z art. 336 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia 
delegowanego (UE) 2015/35 i SCR dla jednostek włączo
nych poprzez metodę odliczeń i agregacji.”  

c)  we wzorze formularza S.25.01.R0220/C0100 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„R0220/C0100 Kapitałowy wymóg wypłacalności Łączny wymóg kapitałowy włącznie z wymogiem kapitało
wym 

Wartość kapitałowego wymogu wypłacalności dla podmio
tów stosujących metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 
2009/138/WE. Obejmuje ona wszystkie składniki skonsoli
dowanego SCR, w tym wymogi kapitałowe przedsiębiorstw 
z innych sektorów finansowych, wymóg kapitałowy dla 
wymogów dotyczących niekontrolowanych udziałów i wy
móg kapitałowy dla pozostałych podmiotów.”  

d)  we wzorze formularza S.25.01.R0500/C0100 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„R0500/C0100 Wymóg kapitałowy dla innych 
sektorów finansowych (wymogi 
kapitałowe inne niż ubezpiecze
niowe) 

Kwota wymogu kapitałowego dla innych sektorów finanso
wych. 

Pozycja ta ma zastosowanie jedynie w przypadku sprawoz
dawczości grupowej, w przypadku gdy w skład grupy 
wchodzi zakład, który jest objęty wymogami kapitałowymi 
innymi niż ubezpieczeniowe, taki jak bank, a wymóg kapi
tałowy obliczany jest zgodnie z odpowiednimi wymogami. 

Oczekuje się, że R0500 będzie stanowić sumę R0510, 
R0520 i R0530.”  

25.11.2017 L 310/44 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



e)  we wzorze formularza S.25.01.R0570/C0100 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„R0570/C0100 Kapitałowy wymóg wypłacalności Łączny SCR dla wszystkich zakładów niezależnie od zasto
sowanej metody 

Oczekuje się, że łączny kapitałowy wymóg wypłacalności 
będzie stanowić sumę R0220 i R0560.”  

f)  we wzorze formularza S.25.02.R0220/C0100 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„R0220/C0100 Kapitałowy wymóg wypłacalności Łączny wymóg kapitałowy włącznie z wymogiem kapitało
wym dla podmiotów stosujących metodę 1 określoną 
w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE. Obejmuje ona 
wszystkie składniki skonsolidowanego SCR, w tym wymogi 
kapitałowe przedsiębiorstw z innych sektorów finanso
wych, wymóg kapitałowy dla wymogów dotyczących nie
kontrolowanych udziałów i wymóg kapitałowy dla pozo
stałych podmiotów.”  

g)  we wzorze formularza S.25.02.R0500/C0100 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„R0500/C0100 Wymóg kapitałowy dla innych 
sektorów finansowych (wymogi 
kapitałowe inne niż ubezpiecze
niowe) 

Kwota wymogu kapitałowego dla innych sektorów finanso
wych. 

Pozycja ta ma zastosowanie jedynie w przypadku sprawoz
dawczości grupowej, w przypadku gdy w skład grupy 
wchodzi zakład, który jest objęty wymogami kapitałowymi 
innymi niż ubezpieczeniowe, taki jak bank, a wymóg kapi
tałowy obliczany jest zgodnie z odpowiednimi wymogami. 

Oczekuje się, że R0500 będzie stanowić sumę R0510, 
R0520 i R0530.”  

h)  we wzorze formularza S.25.02.R0570/C0100 cały wiersz otrzymuje brzmienie: 

„R0570/C0100 Kapitałowy wymóg wypłacalności Łączny SCR dla wszystkich zakładów niezależnie od zasto
sowanej metody 

Oczekuje się, że łączny kapitałowy wymóg wypłacalności 
będzie stanowić sumę R0220 i R0560.”   
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