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Numer identyfikacyjny – REGON

- - -Numer identyfikacji podatkowej NIP

1. Czy przedsiêbiorstwo nale¿a³o do grupy przedsiêbiorstw w 2009 r.?
(Proszê zaznaczyæ w³aœciw¹ odpowiedŸ)
(Jeœli ,,1”, proszê wype³niæ nastêpne punkty formularza. Jeœli ,,2”, proszê zakoñczyæ wype³nianie formularza)

• tak 1 pyt. 2

• nie 2 Stop

Dzia³ 1. Informacje ogólne (wype³niaj¹ wszystkie przedsiêbiorstwa)

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badañ
statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 221, poz. 1436, z póŸn. zm.).

2. Proszê okreœliæ pozycjê przedsiêbiorstwa
w grupie
(Proszê zaznaczyæ w³aœciw¹ odpowiedŸ)

• jednostka dominuj¹ca . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

• jednostka zale¿na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

3. Informacje o grupie:

3.1. Nazwa grupy, do której nale¿y przedsiêbiorstwo (wype³niæ niezale¿nie od pozycji przedsiêbiorstwa w grupie)

3.2. Jeœli grupa, do której nale¿y przedsiêbiorstwo, jest czêœci¹ innej grupy, prosimy o podanie nazwy tej grupy

............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

.......................................................
(miejscowoœæ, data)

........................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

(e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie – WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI)

W przypadku pobrania formularza ze strony internetowej GUS prosimy o wpisanie nr identyfikacyjnego REGON.



3.3. Jeœli przedsiêbiorstwo jest jednostk¹ zale¿n¹ w grupie, proszê wskazaæ jednostkê dominuj¹c¹ sprawuj¹c¹
bezpoœredni¹ kontrolê nad przedsiêbiorstwem

3.3.1. Nazwa

3.3.2. W przypadku jednostki krajowej prosimy o podanie
numeru identyfikacyjnego REGON

W przypadku jednostki maj¹cej siedzibê w innym kraju prosimy o podanie nastêpuj¹cych informacji:

3.3.3. kraj kod kraju 3.3.4. miejscowoœæ

3.3.5. ulica

3.3.6. nr domu/lokalu 3.3.7. kod pocztowy

3.3.8. Numer identyfikacyjny VAT dla jednostki zlokalizowanej
na terenie UE (Proszê wpisywaæ od pierwszej kratki z lewej strony,
³¹cznie z dwuliterowym kodem kraju)

mies. rok

3.4. Jednostka dominuj¹ca najwy¿szego szczebla (o ile jest inna ni¿ w pkt 3.3)

3.4.1. Nazwa

3.4.2. W przypadku jednostki krajowej prosimy o podanie
numeru identyfikacyjnego REGON

W przypadku jednostki maj¹cej siedzibê w innym kraju prosimy o podanie nastêpuj¹cych informacji:

3.4.3. kraj kod kraju 3.4.4. miejscowoœæ

3.4.5. ulica

3.4.6. nr domu/lokalu 3.4.7. kod pocztowy

3.4.8. Numer identyfikacyjny VAT dla jednostki zlokalizowanej
na terenie UE (Proszê wpisywaæ od pierwszej kratki z lewej strony,
³¹cznie z dwuliterowym kodem kraju)

3.5. Data utworzenia grupy

3.6. Opis podstawowego rodzaju dzia³alnoœci grupy
Symbol

wg PKD 2007
(wype³nia US)

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Dzia³ 2. Informacje od jednostki dominuj¹cej

1. Wartoœæ kapita³u podstawowego grupy (w tys. z³)

z tego przypada
na mienie (w %)

Skarbu Pañstwa 1 .......................%

pañstwowych osób prawnych 2 .......................%

jednostek samorz¹du terytorialnego 3 .......................%

krajowych jednostek prywatnych 4 .......................%

osób zagranicznych 5 .......................%

pozosta³ych 6 .......................%

tys.z³³



2. Liczba pracuj¹cych w grupie w dniu 31 XII . osób³

3. Czy grupa sporz¹dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe?
(Proszê zaznaczyæ w³aœciw¹ odpowiedŸ)

• tak 1

• nie 2

4. Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

A. Skonsolidowany bilans na dzieñ 31 grudnia (w tysi¹cach z³otych)

AKTYWA 2008 2009

I. Aktywa trwa³e 01

Rzeczowe aktywa trwa³e 02

Wartoœci niematerialne i prawne 03

II. Aktywa obrotowe 04

Zapasy 05

Inwestycje krótkoterminowe 06

Aktywa razem 07

PASYWA

I. Kapita³ w³asny 08

Kapita³ podstawowy 09

Kapita³ w³asny przypadaj¹cy na
akcjonariuszy (udzia³owców) spó³ki dominuj¹cej 10

udzia³y mniejszoœci 11

II. Zobowi¹zania i rezerwy 12

Pasywa razem 13

B. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy koñcz¹cy siê w 2009 r.
(w tysi¹cach z³otych)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2009

Przychody z dzia³alnoœci operacyjnej ogó³em, w tym: 01

Przychody ze sprzeda¿y 02

Koszty operacyjne ogó³em, w tym: 03

Amortyzacja 04

Zysk z dzia³alnoœci operacyjnej 05

Zysk brutto 06

Zysk netto, w tym: 07

Przypadaj¹cy na udzia³owców jednostki dominuj¹cej 08

2. Liczba pracuj¹cych w grupie w dniu 31 XII 2009 r.

5. Udzia³ jednostki dominuj¹cej w kapitale w³asnym grupy

A. Wartoœæ kapita³u w³asnego grupy (w tys. z³)

B. Udzia³ w kapitale w³asnym grupy (w %)

tys. z³³

%³



6. Jednostki zale¿ne od jednostki dominuj¹cej

Lp.
REGON Nazwa Kraj Kod

kraju

Adres Udzia³
jednostki

domi-
nuj¹cej

w kapitale
podstawo-
wym (w %)

Czy
spó³ka jest

objêta
konsoli-
dacj¹?

(tak/nie)

Data
przyst¹-
pienia do

grupy
(mm.rrrr)

miejscowoœæ ulica nr domu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

7. Czy jednostka dominuj¹ca jest równoczeœnie zale¿-
na od innej jednostki?
(Proszê zaznaczyæ w³aœciw¹ odpowiedŸ)

• tak . . . . 1 pyt. 7A

• nie . . . . 2

7A. Jeœli tak, to jakiej?
(Proszê zaznaczyæ w³aœciw¹ odpowiedŸ)

• krajowej . . . . . . 1

• zagranicznej . . . . 2

2. Czy przedsiêbiorstwo posiada udzia³y w innych
podmiotach wchodz¹cych w sk³ad grupy?
(Proszê zaznaczyæ w³aœciw¹ odpowiedŸ)

• tak . . . . 1 pyt. 2.1

• nie . . . . 2

1. Udzia³ jednostki dominuj¹cej bezpoœrednio
w kapitale podstawowym (w %)

%³

Dzia³ 3. Informacje od jednostki zale¿nej (wype³nia podmiot, który w dziale 1 pkt 2 zakreœli³ 2)

2.1. Jeœli tak, proszê podaæ

Nazwa Kod kraju REGON VAT

Posiadany
udzia³

w kapitale
podstawowym
jednostki (w %)

1 2 3 4 5

Podpisy na pierwszej stronie.



Dzia³ 1. Informacje ogólne

Punkt 1 wype³niaj¹ wszystkie podmioty, zgodnie ze stanem na 31 XII 2009 r. Jeœli przedsiêbiorstwo nale¿a³o do
grupy przedsiêbiorstw, zaznacza „1” i przechodzi do wype³niania dalszych czêœci formularza, jeœli nie – zaznacza
„2” i koñczy wype³nianie formularza.

Grupa przedsiêbiorstw oznacza stowarzyszenie przedsiêbiorstw samodzielnych pod wzglêdem prawnym, jednak
wzajemnie od siebie zale¿nych gospodarczo ze wzglêdu na istniej¹ce miêdzy nimi powi¹zania w zakresie kontroli
i/lub w³asnoœci. W ramach grupy wyodrêbnia siê powi¹zania pomiêdzy jednostk¹ dominuj¹c¹ a jednostkami
zale¿nymi. Grupa przedsiêbiorstw mo¿e mieæ wiêcej ni¿ jeden oœrodek decyzyjny, szczególnie do podejmowania
decyzji w zakresie strategii, produkcji, sprzeda¿y, podatków, polityki finansowej. Tworzy ca³oœæ gospodarcz¹,
upowa¿nion¹ do dokonywania wyborów, zw³aszcza dotycz¹cych jednostek, które obejmuje. W ramach grupy
przedsiêbiorstw mo¿na czêsto wyodrêbniæ podgrupy.

Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce typy grup:

– wielonarodowa (miêdzynarodowa) grupa przedsiêbiorstw – sk³adaj¹ca siê z co najmniej dwóch
przedsiêbiorstw lub jednostek prawnych maj¹cych siedziby w ró¿nych krajach,

– okrojona (niepe³na) grupa przedsiêbiorstw – czêœæ grupy miêdzynarodowej zlokalizowana w tym samym
kraju. Mo¿e ona sk³adaæ siê tylko z jednej jednostki, jeœli pozosta³e jednostki posiadaj¹ siedziby poza granicami
kraju. Przedsiêbiorstwo mo¿e zatem stanowiæ okrojon¹ grupê przedsiêbiorstw lub byæ jego czêœci¹,

– grupa krajowa – wszystkie jednostki prawne wchodz¹ce w sk³ad grupy maj¹ siedzibê na terenie tego samego
kraju.

W punkcie 2 przedsiêbiorstwo okreœla swoj¹ pozycjê w grupie przez zaznaczenie „1” lub „2” albo „1” i „2” –
w przypadku podmiotów bêd¹cych jednoczeœnie jednostkami dominuj¹cymi w grupie (np. okrojonej) wchodz¹cej
w sk³ad wiêkszej grupy przedsiêbiorstw (np. miêdzynarodowej) z jednostk¹ dominuj¹ca najwy¿szego szczebla
(patrz objaœnienia do punktu 3.4).

W punkcie 3.1 nale¿y wpisaæ pe³n¹ nazwê grupy. Jeœli grupa jest czêœci¹ wiêkszej grupy, nale¿y wpisaæ nazwê tej
drugiej w punkcie 3.2.

Punkt 3.3

O kontroli bezpoœredniej mówi siê, gdy choæ jedna z poni¿szych zasad jest prawdziwa:

1) jednostka prawna posiada ponad 50 % prawa g³osu innej jednostki prawnej;

2) jednostka prawna ca³kowicie skonsolidowa³a rachunki innej jednostki, a ¿adna inna jednostka prawna nie
skonsolidowa³a rachunków tej¿e jednostki prawnej;

3) jednostka prawna posiada mniej lub 50 % praw g³osu innej jednostki prawnej, a ¿adna inna jednostka prawna
nie posiada wiêcej.

W punkcie 3.3.3 nale¿y wpisaæ s³ownie nazwê kraju oraz podaæ dwuliterowy kod kraju. Kod kraju nale¿y podaæ
zgodnie z wykazem kodów krajów okreœlonych w rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia
19 grudnia 2006 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie zg³oszeñ INTRASTAT (Dz. U. Nr 243, poz. 1765).

W punkcie 3.3.8 nale¿y podaæ numer identyfikacyjny VAT pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, stosowany
w wewn¹trzwspólnotowym obrocie handlowym pomiêdzy podatnikami VAT, poprzedzony dwuliterowym kodem
pañstwa.

Punkt 3.4

Dominuj¹ca jednostka prawna, która nie jest kontrolowana bezpoœrednio ani poœrednio przez ¿adn¹ inn¹ jednostkê
prawn¹, jest nazywana jednostk¹ dominuj¹c¹ najwy¿szego szczebla (ang. head of group). Ka¿de
przedsiêbiorstwo zale¿ne od innego przedsiêbiorstwa zale¿nego jest uwa¿ane za przedsiêbiorstwo zale¿ne od
przedsiêbiorstwa dominuj¹cego. Jednostka dominuj¹ca najwy¿szego szczebla odnosi siê zawsze do najwy¿ej
usytuowanej w ³añcuchu powi¹zañ jednostki, co oznacza, ¿e jeœli okrojona (niepe³na) grupa w danym kraju jest
grup¹ kontrolowan¹ z zagranicy, wtedy jednostk¹ dominuj¹c¹ najwy¿szego szczebla jest podmiot zagraniczny.

Uwaga: W e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbnej kratce.

Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L

Objaœnienia do formularza GP



Punkt 3.4.3 – patrz objaœnienia do punktu 3.3.3.

Punkt 3.4.8 – patrz objaœnienia do punktu 3.3.8.

W punkcie 3.5 jako datê utworzenia grupy nale¿y podaæ datê powstania nowej grupy przedsiêbiorstw (okreœlonej
w punkcie 3.1), tj. datê ustanowienia powi¹zañ kontrolnych pomiêdzy co najmniej dwoma przedsiê-
biorstwami/jednostkami prawnymi, w miejscu, w którym wczeœniej nie istnia³a ¿adna grupa lub datê powstania
nowej grupy w drodze fuzji lub podzia³u.

W punkcie 3.6 nale¿y wymieniæ podstawowy rodzaj dzia³alnoœci grupy wymienionej w punkcie 3.1 wg PKD 2007,
opisuj¹c go s³ownie. Jeœli niemo¿liwe jest wskazanie jednego podstawowego rodzaju dzia³alnoœci grupy, nale¿y
podaæ nie wiêcej ni¿ trzy maj¹ce najwiêkszy udzia³ w przychodach ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów.

Dzia³ 2. Informacje od jednostki dominuj¹cej

Dzia³ 2 wype³niaj¹ jednostki, które w dziale 1 w punkcie 2 zaznaczy³y „1”.

W punkcie 1 wartoœæ kapita³u podstawowego grupy nale¿y wpisaæ w tysi¹cach z³otych bez znaku po przecinku,
udzia³ procentowy w kapitale podaæ z jednym znakiem po przecinku wed³ug stanu na koniec roku.

Punkt 2

Do pracuj¹cych zalicza siê:

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracê, powo³ania, wyboru lub mianowania) ³¹cznie
z osobami zatrudnionymi za granic¹,

2) pracodawców i pracuj¹cych na w³asny rachunek, a mianowicie:

a) w³aœcicieli i wspó³w³aœcicieli (³¹cznie z bezp³atnie pomagaj¹cymi cz³onkami rodzin) jednostek prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (z wy³¹czeniem wspólników spó³ek, którzy nie pracuj¹ w spó³ce), tj. zak³adów, spó³ek,
przedsiêbiorstw zagranicznych itp.,

b) osoby pracuj¹ce na w³asny rachunek;

3) agentów pracuj¹cych na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia (³¹cznie z pomagaj¹cymi
cz³onkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów); do agentów nie zalicza siê osób, które
prowadz¹ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹;

4) osoby wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹;

5) cz³onków rolniczych spó³dzielni produkcyjnych oraz powsta³ych na ich bazie spó³dzielni o innym profilu produ-
kcyjnym, w odniesieniu do których funkcjonuje prawo spó³dzielcze.

W punkcie 5 wartoœæ kapita³u w³asnego grupy nale¿y podaæ w tysi¹cach z³otych bez znaku po przecinku, udzia³
procentowy jednostki dominuj¹cej w kapitale w³asnym grupy podaæ wed³ug stanu na koniec roku z jednym znakiem
po przecinku.

W punkcie 6 nale¿y wykazaæ jednostki bezpoœrednio zale¿ne od jednostki dominuj¹cej, tzn. pozostaj¹ce pod jej
bezpoœredni¹ kontrol¹ (patrz objaœnienia do dz. 1 pkt 3.3). W rubryce 4 nale¿y podaæ kod kraju (patrz objaœnienia
do dz. 1 pkt 3.3.3). W rubryce 10 nale¿y podaæ datê przyst¹pienia do grupy (okreœlonej w dz. 1 pkt 3.1), w której
podmiot sporz¹dzaj¹cy sprawozdanie pe³ni rolê jednostki dominuj¹cej.

Dzia³ 3. Informacje od jednostki zale¿nej

Dzia³ 3 wype³niaj¹ jednostki, które w dziale 1 w punkcie 2 zaznaczy³y „2”.

W punkcie 1 nale¿y podaæ z jednym miejscem po przecinku procentowy udzia³ spó³ki dominuj¹cej bezpoœrednio
w kapitale podstawowym (wykazanej w dz. 1 pkt 3.3)

W punkcie 2 nale¿y zaznaczyæ 1, jeœli jednostka posiada udzia³y w innych podmiotach wchodz¹cych w sk³ad
grupy, zlokalizowanych zarówno w kraju, jak i za granic¹. W przypadku zaznaczenia „1” nale¿y wype³niæ punkt 2.1.

Punkt 2.1

W rubryce 2 nale¿y podaæ kod kraju (patrz objaœnienia do dz. 1 pkt 3.3.3). W przypadku jednostki krajowej prosimy
o podanie w rubryce 3 numeru identyfikacyjnego REGON, dla jednostki zagranicznej zlokalizowanej w kraju
cz³onkowskim UE nale¿y podaæ w rubryce 4 numer identyfikacyjny VAT pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej,
stosowany w wewn¹trzwspólnotowym obrocie handlowym pomiêdzy podatnikami VAT. W rubryce 5 nale¿y okreœliæ
posiadany udzia³ (z jednym znakiem po przecinku) w innym podmiocie wchodz¹cym w sk³ad grupy.


