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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

GP 
Sprawozdanie statystyczne 
dla grup przedsiębiorstw 

 
 

za rok 2010 

Portal sprawozdawczy GUS 

www.stat.gov.pl 

 

Urząd Statystyczny 

02-134 Warszawa 

ul. 1 Sierpnia 21 

Numer identyfikacyjny – REGON Przekazać w terminie do dnia 

29 lipca 2011 r. 
 

Obowiązek 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 późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 
rok 2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 14, z późn. zm.). 
 

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

Numer identyfikacyjny – REGON               
 

  

Numer identyfikacji podatkowej NIP    -    -   -   
 

 

Dział 1. Informacje ogólne (wypełniają wszystkie przedsiębiorstwa) 

1. Czy przedsiębiorstwo naleŜało do grupy przedsiębiorstw w 2010 r.? 

(Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

(Jeśli ,,1”, proszę wypełnić następne punkty formularza. Jeśli ,,2”, proszę zakończyć wypełnianie formularza) 

• tak 1 →Pyt. 2 

• nie 2 →Stop 

 

2. Proszę określić pozycję przedsiębiorstwa w grupie 

(Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 
• jednostka dominująca  ............................................................ 1 

 

• jednostka zaleŜna  ................................................................... 2 
 

  

3. Informacje o grupie: 

 

3.1. Nazwa grupy, do której naleŜy przedsiębiorstwo (wypełnić niezaleŜnie od pozycji przedsiębiorstwa w grupie) 

 

3.2. Jeśli grupa, do której naleŜy przedsiębiorstwo, jest częścią innej grupy, prosimy o podanie nazwy tej grupy 

 

 

 
                                      

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI) 
 

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

 (imię, nazwisko i telefon osoby (miejscowość, data)   (pieczątka imienna i podpis osoby 

 sporządzającej sprawozdanie) działającej w imieniu sprawozdawcy) 



 

3.3. Jeśli przedsiębiorstwo jest jednostką zaleŜną w grupie, proszę wskazać jednostkę dominującą sprawującą bezpośrednią kontrolę 
nad przedsiębiorstwem 

3.3.1. Nazwa 

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

         
 

W przypadku jednostki mającej siedzibę w innym kraju prosimy o podanie następujących informacji: 

3.3.3. kraj kod kraju   
 

3.3.4. miejscowość 

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 (Proszę wpisywać od pierwszej kratki z lewej strony, łącznie 
z dwuliterowym kodem kraju) 

              
 

 

3.4. Jednostka dominująca najwyŜszego szczebla (o ile jest inna niŜ w pkt 3.3) 

3.4.1. Nazwa 

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

         
 

W przypadku jednostki mającej siedzibę w innym kraju prosimy o podanie następujących informacji: 

3.4.3. kraj kod kraju   
 

3.4.4. miejscowość 

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 (Proszę wpisywać od pierwszej kratki z lewej strony, łącznie 
z dwuliterowym kodem kraju) 

              
 

 

3.5. Data utworzenia grupy 
       

mies.  rok 
 

 

3.6. Opis podstawowego rodzaju działalności grupy 

Symbol 

wg PKD 2007 

(wypełnia US) 

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

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

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

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

 

Dział 2. Informacje od jednostki dominującej 

1.  Wartość kapitału podstawowego grupy (w tys. zł)  
 

tys. zł 

z tego przypada 
na mienie (w %) 

Skarbu Państwa 1   .............................. % 

państwowych osób prawnych 2   .............................. % 

jednostek samorządu terytorialnego 3   .............................. % 

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

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

pozostałych 6   .............................. % 



 

2. Liczba pracujących w grupie w dniu 31 XII 2010 r.  
 

osób 

 

3. Czy grupa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe? 
(Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)  

• tak 1  

• nie 2 

 

4. Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

A. Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia (w tysiącach złotych) 

AKTYWA 2009 2010 

I. Aktywa trwałe 01   

Rzeczowe aktywa trwałe 02   

Wartości niematerialne i prawne 03   

II. Aktywa obrotowe 04   

Zapasy 05   

Inwestycje krótkoterminowe 06   

III.  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy 07   

Aktywa razem 08   

PASYWA   

I. Kapitał własny 09   

Kapitał podstawowy 10   

Kapitał własny przypadający na 
akcjonariuszy (udziałowców) spółki dominującej 11   

udziały mniejszości 12   

II. Zobowiązania i rezerwy 13   

Pasywa razem 14   

 

B. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się w 2010 r. (w tysiącach złotych) 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2010 

Przychody z działalności operacyjnej ogółem, w tym: 01  

Przychody ze sprzedaŜy 02  

Koszty operacyjne ogółem, w tym: 03  

Amortyzacja 04  

Zysk z działalności operacyjnej 05  

Zysk brutto 06  

Zysk netto, w tym: 07  

Przypadający na udziałowców jednostki dominującej 08  

 

5. Udział jednostki dominującej w kapitale własnym grupy 

A. Wartość kapitału własnego grupy (w tys. zł) 
 

tys. zł 

B. Udział w kapitale własnym grupy (w %) 
 

% 

 



6.  Jednostki zaleŜne od jednostki dominującej 

Lp. 
REGON Nazwa Kraj 

Kod 

kraju 

Adres Udział jednostki 

dominującej 

w kapitale 

podstawowym 

(w %) 

Czy spółka 

jest objęta 

konsolidacją? 

(tak/nie) 

Data 

przystąpienia 

do grupy 

(mm.rrrr) 
miejscowość 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 dominująca jest równocześnie 
zaleŜna od innej jednostki?(Proszę zaznaczyć właściwą 
odpowiedź) 

• tak  ...................  1  → pyt. 7A 

 
7A. Jeśli tak, to jakiej? 

(Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

• krajowej ............................  1 

• nie  ...................  2  • zagranicznej  .....................  2 

Dział 3. Informacje od jednostki zaleŜnej (wypełnia podmiot, który w dziale 1 pkt 2 zakreślił 2) 

1.  Udział jednostki dominującej bezpośrednio 
w kapitale podstawowym (w %) 

 

%  
2.  Czy przedsiębiorstwo posiada udziały w innych 

podmiotach wchodzących w skład grupy? 
(Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

• tak  ...................  1  → pyt. 2.1 

• nie  ...................  2  

 

2.1.  Jeśli tak, proszę podać 

Nazwa Kod kraju REGON VAT 

Posiadany udział 

w kapitale 

podstawowym 

jednostki (w %) 

1 2 3 4 5 

   
 

         
 

              
 

 

   
 

         
 

              
 

 

   
 

         
 

              
 

 

   
 

         
 

              
 

 

   
 

         
 

              
 

 
 



Objaśnienia do formularza GP 

 

Uwaga: W e-mailu kaŜdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce. 

 

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

 

Dział 1. Informacje ogólne 

Punkt 1 wypełniają wszystkie podmioty, zgodnie ze stanem na 31 XII 2010 r. Jeśli przedsiębiorstwo naleŜało do grupy 

przedsiębiorstw, zaznacza „1” i przechodzi do wypełniania dalszych części formularza, jeśli nie – zaznacza „2” i kończy 

wypełnianie formularza. 

Grupa przedsiębiorstw oznacza stowarzyszenie przedsiębiorstw samodzielnych pod względem prawnym, jednak 

wzajemnie od siebie zaleŜnych gospodarczo ze względu na istniejące między nimi powiązania w zakresie kontroli i/lub 

własności. W ramach grupy wyodrębnia się powiązania pomiędzy jednostką dominującą a jednostkami zaleŜnymi. 
Grupa przedsiębiorstw moŜe mieć więcej niŜ jeden ośrodek decyzyjny, szczególnie do podejmowania decyzji w zakresie 

strategii, produkcji, sprzedaŜy, podatków, polityki finansowej. Tworzy całość gospodarczą, upowaŜnioną do dokonywania 

wyborów, zwłaszcza dotyczących jednostek, które obejmuje. W ramach grupy przedsiębiorstw moŜna często wyodrębnić 

podgrupy. 

WyróŜnia się następujące typy grup: 

– wielonarodowa (międzynarodowa) grupa przedsiębiorstw – składająca się z co najmniej dwóch przedsiębiorstw lub 

jednostek prawnych mających siedziby w róŜnych krajach; 

– okrojona (niepełna) grupa przedsiębiorstw – część grupy międzynarodowej zlokalizowana w tym samym kraju. MoŜe 

ona składać się tylko z jednej jednostki, jeśli pozostałe jednostki posiadają siedziby poza granicami kraju. Przedsiębiorstwo 

moŜe zatem stanowić okrojoną grupę przedsiębiorstw lub być jego częścią; 

– grupa krajowa – wszystkie jednostki prawne wchodzące w skład grupy mają siedzibę na terenie tego samego kraju. 

W punkcie 2 przedsiębiorstwo określa swoją pozycję w grupie przez zaznaczenie „1” lub „2” albo „1” i „2” – w przypadku 

podmiotów będących jednocześnie jednostkami dominującymi w grupie (np. okrojonej) wchodzącej w skład większej grupy 

przedsiębiorstw (np. międzynarodowej) z jednostką dominująca najwyŜszego szczebla (patrz objaśnienia do punktu 3.4). 

W punkcie 3.1 naleŜy wpisać pełną nazwę grupy; w przypadku braku oficjalnej nazwy grupy naleŜy podać nazwę jednostki 

dominującej w grupie.  Jeśli grupa jest częścią większej grupy, naleŜy wpisać nazwę tej drugiej w punkcie 3.2. 

Punkt 3.3 

O kontroli bezpośredniej mówi się, gdy choć jedna z poniŜszych zasad jest prawdziwa: 

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

2) jednostka prawna całkowicie skonsolidowała rachunki innej jednostki, a Ŝadna inna jednostka prawna nie skonsolidowała 

rachunków tejŜe jednostki prawnej; 

3) jednostka prawna posiada mniej lub 50 % praw głosu innej jednostki prawnej, a Ŝadna inna jednostka prawna nie posiada 

więcej. 

W punkcie 3.3.3 naleŜy wpisać słownie nazwę kraju oraz podać dwuliterowy kod kraju. Kod kraju naleŜy podać zgodnie 

z wykazem kodów krajów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. Nr 243, poz. 1765). 

W punkcie 3.3.8 naleŜy podać numer identyfikacyjny VAT państw członkowskich Unii Europejskiej, stosowany 

w wewnątrzwspólnotowym obrocie handlowym pomiędzy podatnikami VAT, poprzedzony dwuliterowym kodem państwa. 

Punkt 3.4 

Dominująca jednostka prawna, która nie jest kontrolowana bezpośrednio ani pośrednio przez Ŝadną inną jednostkę prawną, 

nazywana jest jednostką dominującą najwyŜszego szczebla (ang. head of group). KaŜde przedsiębiorstwo zaleŜne od 

innego przedsiębiorstwa zaleŜnego uwaŜane jest za przedsiębiorstwo zaleŜne od przedsiębiorstwa dominującego. Jednostka 

dominująca najwyŜszego szczebla odnosi się zawsze do najwyŜej usytuowanej w łańcuchu powiązań jednostki, co oznacza, 

Ŝe jeśli okrojona (niepełna) grupa w danym kraju jest grupą kontrolowaną z zagranicy, wtedy jednostką dominującą 

najwyŜszego szczebla jest podmiot zagraniczny. 

Punkt 3.4.3 – patrz objaśnienia do punktu 3.3.3. 

Punkt 3.4.8 – patrz objaśnienia do punktu 3.3.8. 



W punkcie 3.5 jako datę utworzenia grupy naleŜy podać datę powstania nowej grupy przedsiębiorstw (określonej 

w punkcie 3.1), tj. datę ustanowienia powiązań kontrolnych pomiędzy co najmniej dwoma przedsiębiorstwami/jednostkami 

prawnymi, w miejscu, w którym wcześniej nie istniała Ŝadna grupa, lub datę powstania nowej grupy w drodze fuzji lub 

podziału. 

W punkcie 3.6 naleŜy wymienić podstawowy rodzaj działalności grupy wymienionej w punkcie 3.1 wg PKD 2007, 

opisując go słownie. Jeśli niemoŜliwe jest wskazanie jednego podstawowego rodzaju działalności grupy, naleŜy podać nie 

więcej niŜ trzy mające największy udział w przychodach ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów. 

Dział 2. Informacje od jednostki dominującej 

Dział 2 wypełniają jednostki, które w dziale 1 w punkcie 2 zaznaczyły „1” lub „1” i „2”. 

W punkcie 1 wartość kapitału podstawowego grupy naleŜy wpisać w tysiącach złotych bez znaku po przecinku, udział 

procentowy w kapitale podać z jednym znakiem po przecinku według stanu na koniec roku. 

Punkt 2 

Liczba pracujących w grupie dotyczy ogółem pracujących w grupie wymienionej w dz. 1 pkt 3.1., której jednostką 

dominujacą jest jednostka sprawozdawcza. 

Do pracujących zalicza się: 

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie 

z osobami zatrudnionymi za granicą, 

2) pracodawców i pracujących na własny rachunek, a mianowicie: 

a) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z bezpłatnie pomagającymi członkami rodzin) jednostek prowadzących działalność 

gospodarczą (z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce), tj. zakładów, spółek, przedsiębiorstw 

zagranicznych itp., 

b) osoby pracujące na własny rachunek, 

3) agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia (łącznie z pomagającymi 

członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów); do agentów nie zalicza się osób, które prowadzą własną 

działalność gospodarczą, 

4) osoby wykonujące pracę nakładczą, 

5) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz powstałych na ich bazie spółdzielni o innym profilu produkcyjnym, 

w odniesieniu do których funkcjonuje prawo spółdzielcze. 

W punkcie 5 wartość kapitału własnego grupy naleŜy podać w tysiącach złotych bez znaku po przecinku, udział 

procentowy jednostki dominującej w kapitale własnym grupy podać według stanu na koniec roku z jednym znakiem po 

przecinku. 

W punkcie 6 naleŜy wykazać jednostki bezpośrednio zaleŜne od jednostki dominującej, tzn. pozostające pod jej 

bezpośrednią kontrolą (patrz objaśnienia do dz. 1 pkt 3.3). W rubryce 4 naleŜy podać kod kraju (patrz objaśnienia do dz. 1 

pkt 3.3.3). W rubryce 10 naleŜy podać datę przystąpienia do grupy (określonej w dz. 1 pkt 3.1), w której podmiot 

sporządzający sprawozdanie pełni rolę jednostki dominującej. 

Dział 3. Informacje od jednostki zaleŜnej 

Dział 3 wypełniają jednostki, które w dziale 1 w punkcie 2 zaznaczyły wyłącznie „2”. 

W punkcie 1 naleŜy podać z jednym miejscem po przecinku procentowy udział spółki dominującej bezpośrednio 

w kapitale podstawowym (wykazanej w dz. 1 pkt 3.3). 

W punkcie 2 naleŜy zaznaczyć 1, jeśli jednostka posiada udziały w innych podmiotach wchodzących w skład grupy, 

zlokalizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. W przypadku zaznaczenia „1” naleŜy wypełnić pkt 2.1. 

Punkt 2.1 

W rubryce 2 naleŜy podać kod kraju (patrz objaśnienia 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 

członkowskim UE naleŜy podać w rubryce 4 numer identyfikacyjny VAT państw członkowskich Unii Europejskiej, 

stosowany w wewnątrzwspólnotowym obrocie handlowym pomiędzy podatnikami VAT. W rubryce 5 naleŜy określić 

posiadany udział (z jednym znakiem po przecinku) w innym podmiocie wchodzącym w skład grupy. 


