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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 listopada 2001 r.

w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci spó∏dzielczych kas oszcz´dnoÊciowo-kredytowych.

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 29
wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 121,
poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88,
poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934,
Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60,
poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113,
poz. 1186 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 i Nr 111,
poz. 1195) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczególne zasady ra-
chunkowoÊci spó∏dzielczych kas oszcz´dnoÊciowo-

-kredytowych, w tym zakres informacji wykazywanych
w informacji dodatkowej sprawozdania finansowe-
go.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o ra-
chunkowoÊci,

2) ustawa o kasach — ustaw´ z dnia 14 grudnia 1995 r.
o spó∏dzielczych kasach oszcz´dnoÊciowo-kredy-
towych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z 1999 r. Nr 101,
poz. 1178 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 100,
poz. 1081),



3) kasa — spó∏dzielczà kas´ oszcz´dnoÊciowo-kredy-
towà, o której mowa w art. 2 ustawy o kasach,

4) dzia∏alnoÊç podstawowa kasy — dzia∏alnoÊç kasy
okreÊlonà w art. 3 ustawy o kasach,

5) Kasa Krajowa — Krajowà Spó∏dzielczà Kas´
Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowà, o której mowa
w art. 33 ustawy o kasach.

§ 3. 1. Na wykazywany w ksi´gach rachunkowych
wynik finansowy netto (nadwy˝ka bilansowa albo stra-
ty bilansowe) kasy sk∏adajà si´:

1) wynik dzia∏alnoÊci operacyjnej, w tym z tytu∏u po-
zosta∏ych przychodów i kosztów operacyjnych,

2) wynik operacji finansowych,

3) wynik operacji nadzwyczajnych,

4) obowiàzkowe obcià˝enia wyniku finansowego z ty-
tu∏u podatku dochodowego, którego podatnikiem
jest kasa, i p∏atnoÊci z nim zrównanych, na podsta-
wie odr´bnych przepisów.

2. Wynik dzia∏alnoÊci operacyjnej stanowi ró˝nic´
mi´dzy przychodami z dzia∏alnoÊci podstawowej kasy
oraz pozosta∏ymi przychodami operacyjnymi a koszta-
mi dzia∏alnoÊci podstawowej i operacyjnej kasy oraz
pozosta∏ymi kosztami operacyjnymi.

3. Przychodami z dzia∏alnoÊci podstawowej kasy sà
w szczególnoÊci przychody z tytu∏u odsetek i prowizji
od udzielonych kredytów i po˝yczek, op∏at za przepro-
wadzanie na zlecenie cz∏onków kasy rozliczeƒ finanso-
wych oraz us∏ug poÊrednictwa ubezpieczeniowego.

4. Kosztami dzia∏alnoÊci podstawowej kasy sà
w szczególnoÊci koszty z tytu∏u odsetek od lokat wnie-
sionych przez cz∏onków kasy, us∏ug poÊrednictwa
ubezpieczeniowego oraz ubezpieczenia oszcz´dnoÊci.

5. Wynik operacji finansowych stanowi ró˝nic´
mi´dzy przychodami finansowymi, na które sk∏adajà
si´ w szczególnoÊci przychody z lokat, wk∏adów i udzia-
∏ów w Kasie Krajowej, odsetki od operacji z innymi
podmiotami oraz zyski ze zbycia inwestycji i aktualiza-
cji wartoÊci inwestycji, a kosztami finansowymi, na
które sk∏adajà si´ w szczególnoÊci koszty odsetek i pro-
wizji od kredytów zaciàgni´tych w Kasie Krajowej oraz
straty ze zbycia i aktualizacji wartoÊci inwestycji.

6. Wynik operacji nadzwyczajnych stanowi ró˝nic´
mi´dzy zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a po-
niesionymi stratami nadzwyczajnymi.

§ 4. 1. Kasa sporzàdza sprawozdanie finansowe na
dzieƒ koƒczàcy rok obrotowy oraz na ka˝dy dzieƒ bilan-
sowy. Sprawozdanie finansowe powinno odzwiercie-
dlaç rzeczywistoÊç gospodarczà kasy w sposób wiary-
godny i rzetelny.

2. Sprawozdanie finansowe kasy obejmuje:

1) bilans,

2) rachunek zysków i strat,

3) informacj´ dodatkowà obejmujàcà wprowadzenie
do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe in-
formacje i objaÊnienia.

3. Sprawozdanie finansowe kasy spe∏niajàcej wa-
runki okreÊlone w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy, podlega-
jàce corocznemu badaniu, obejmuje ponadto zesta-
wienie zmian w funduszu w∏asnym oraz rachunek prze-
p∏ywów pieni´˝nych.

4. Do rocznego sprawozdania finansowego do∏àcza
si´ sprawozdanie z dzia∏alnoÊci kasy zgodnie z art. 49
ustawy.

5. Zakres informacji zawartych w bilansie, rachun-
ku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu w∏a-
snym, rachunku przep∏ywów pieni´˝nych okreÊla za-
∏àcznik nr 1 do ustawy.

6. Informacja dodatkowa zawiera nieobj´te bilan-
sem oraz rachunkiem wyników informacje i wyjaÊnie-
nia niezb´dne do oceny sprawozdania finansowego
kasy. Informacja dodatkowa zawiera co najmniej dane
okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 5. Rozporzàdzenie ma zastosowanie po raz pierw-
szy do sprawozdaƒ finansowych sporzàdzonych za rok
obrotowy rozpoczynajàcy si´ w 2002 r.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Finansów: M. Belka
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 21 listopada 2001 r. (poz. 1550)

INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania f inansowego

obejmuje w szczególnoÊci:

1) nazw´ i siedzib´ kasy,

2) wskazanie czasu trwania dzia∏alnoÊci kasy, je˝eli
jest ograniczony,

3) wskazanie okresu obj´tego sprawozdaniem finan-
sowym, podanie powodu, je˝eli sprawozdanie fi-

nansowe sporzàdzone jest za okres inny ni˝ rok ob-
rotowy,

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zosta∏o
sporzàdzone przy za∏o˝eniu kontynuowania dzia-
∏alnoÊci gospodarczej przez kas´ w dajàcej si´
przewidzieç przysz∏oÊci oraz czy nie istniejà oko-
licznoÊci wskazujàce na zagro˝enie kontynuowania
dzia∏alnoÊci,
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Dodatkowe informacje i objaÊnienia

obejmujà w szczególnoÊci:

1. Przedstawienie:

1) zakresu dzia∏alnoÊci kasy,

2) informacji o znaczàcych zdarzeniach, jakie wy-
stàpi∏y po dniu bilansowym, a nieuwzgl´dnio-
nych w sprawozdaniu finansowym,

3) informacji o znaczàcych zdarzeniach dotyczà-
cych lat ubieg∏ych uj´tych w sprawozdaniu fi-
nansowym roku obrotowego,

4) dokonanych w roku obrotowym zmian zasad
(polityki) rachunkowoÊci, w tym metod wyceny
oraz zmian sposobu sporzàdzania sprawozdania
finansowego, je˝eli wywierajà one istotny
wp∏yw na sytuacj´ majàtkowà, finansowà i wy-
nik finansowy kasy, ich przyczyn i spowodowa-
nà zmianami kwot´ wyniku finansowego oraz
zmian w kapitale (funduszu) w∏asnym,

5) informacji liczbowych zapewniajàcych porów-
nywalnoÊç danych sprawozdania finansowego
za rok poprzedzajàcy ze sprawozdaniem za rok
obrotowy.

2. Dane i informacje uzupe∏niajàce o aktywach i pasy-
wach, a w szczególnoÊci o:

1) szczegó∏owym zakresie zmian wartoÊci grup ro-
dzajowych Êrodków trwa∏ych, wartoÊci niemate-
rialnych i prawnych oraz inwestycji d∏ugotermi-
nowych, zawierajàcym stan tych aktywów na
poczàtek roku obrotowego, zwi´kszenia
i zmniejszenia z tytu∏u: aktualizacji wartoÊci, na-
bycia, przemieszczenia wewn´trznego oraz stan
koƒcowy, a dla majàtku amortyzowanego — po-
dobne przedstawienie stanów i tytu∏ów zmian
dotychczasowych amortyzacji lub umorzenia,

2) wartoÊci gruntów b´dàcych przedmiotem u˝yt-
kowania wieczystego,

3) wartoÊci nieamortyzowanych lub nieumarza-
nych przez kas´ Êrodków trwa∏ych, u˝ywanych
na podstawie umów najmu, dzier˝awy i innych
umów, w tym z tytu∏u umów leasingu,

4) posiadanych papierach wartoÊciowych, z poda-
niem emitenta; nale˝y wykazaç wartoÊç rynko-
wà papierów wartoÊciowych, w przypadku gdy
jest ró˝na od wartoÊci wykazywanej w bilansie,

5) zobowiàzaniach d∏ugoterminowych z podzia∏em
wed∏ug pozycji bilansu o pozosta∏ym od dnia bi-
lansowego, przewidywanym umowà, okresie
sp∏aty:

a) do 1 roku,

b) powy˝ej 1 roku do 3 lat,

c) powy˝ej 3 lat do 5 lat,

d) powy˝ej 5 lat,

6) nale˝noÊciach d∏ugoterminowych z podzia∏em
wed∏ug pozycji bilansu o pozosta∏ym od dnia bi-
lansowego, przewidywanym umowà, okresie
sp∏aty:

a) do 1 roku,

b) powy˝ej 1 roku do 3 lat,

c) powy˝ej 3 lat do 5 lat,

d) powy˝ej 5 lat,

7) zobowiàzaniach wobec bud˝etu paƒstwa lub
jednostek samorzàdu terytorialnego z tytu∏u
uzyskania prawa w∏asnoÊci budynków i budo-
wli,

8) stanie na poczàtek roku obrotowego, zwi´ksze-
niach i wykorzystaniu oraz stanie koƒcowym
funduszy, w tym szczególnie zasadniczych fun-
duszy w∏asnych oraz pozosta∏ych funduszy, o ile
kasa nie sporzàdza zestawienia zmian w fundu-
szu w∏asnym,

9) stanie rezerw wed∏ug celu ich utworzenia na po-
czàtek roku obrotowego, zwi´kszeniach, wyko-
rzystaniu, rozwiàzaniu i stanie koƒcowym,

10) stanie na poczàtek roku obrotowego, zwi´ksze-
niach i wykorzystaniu oraz stanie koƒcowym
funduszu oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowego,

11) wysokoÊci nadwy˝ki bilansowej przekazanej na
zwi´kszenie funduszu zasobowego, propozy-
cjach co do sposobu pokrycia straty za rok obro-
towy,

12) odpisach aktualizujàcych wartoÊç nale˝noÊci, ze
wskazaniem stanu na poczàtek roku obrotowe-
go, zwi´kszeniach, wykorzystaniu, rozwiàzaniu
i stanu na koniec roku obrotowego,

13) grupach zobowiàzaƒ zabezpieczonych na majàt-
ku kasy (ze wskazaniem ich rodzaju),

14) istotnych pozycjach czynnych i biernych rozli-
czeƒ mi´dzyokresowych,

15) zobowiàzaniach warunkowych, w tym równie˝
o udzielonych przez kas´ gwarancjach lub por´-
czeniach, tak˝e wekslowych.

5) w przypadku sprawozdania finansowego sporzà-
dzonego za okres, w ciàgu którego nastàpi∏o 
po∏àczenie, wskazanie, ˝e jest to sprawozdanie fi-
nansowe sporzàdzone po po∏àczeniu kas, oraz
wskazanie zastosowanej metody rozliczenia po∏à-
czenia,

6) omówienie przyj´tych zasad (polityki) rachunkowo-
Êci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (tak-
˝e amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz
sposobu sporzàdzenia sprawozdania finansowego
w zakresie, w jakim ustawa pozostawia kasie pra-
wo wyboru.



3. Informacje dotyczàce przychodów i kosztów,
a w szczególnoÊci o:

1) strukturze rzeczowej (rodzaje dzia∏alnoÊci) przy-
chodów z dzia∏alnoÊci podstawowej,

2) strukturze rzeczowej (rodzaje dzia∏alnoÊci) kosz-
tów z dzia∏alnoÊci podstawowej,

3) wyniku finansowym osiàgni´tym na dzia∏alnoÊci
podstawowej,

4) przychodach na operacjach finansowych (we-
d∏ug struktury),

5) kosztach na operacjach finansowych (wed∏ug
struktury),

6) wyniku finansowym osiàgni´tym na operacjach
finansowych,

7) wysokoÊci istotnych odpisów aktualizujàcych
aktywa niefinansowe wraz z wyjaÊnieniem ich
przyczyn,

8) przychodach, kosztach i wynikach dzia∏alnoÊci
zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzia-
nej do zaniechania w roku nast´pnym, wraz
z wyjaÊnieniem przyczyn tego stanu,

9) g∏ównych pozycjach ró˝niàcych podstaw´ opo-
datkowania podatkiem dochodowym od wyniku
finansowego (zysku, straty) brutto,

10) zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podzia∏em
na losowe i pozosta∏e,

11) podatku dochodowym od wyniku na operacjach
nadzwyczajnych,

12) poniesionych w ostatnim roku i planowanych na
nast´pny rok nak∏adach na niefinansowe akty-
wa trwa∏e.

4. ObjaÊnienie struktury Êrodków pieni´˝nych przyj´-
tych do rachunku przep∏ywów pieni´˝nych.
W przypadku ró˝nic pomi´dzy zmianami stanu nie-
których pozycji w bilansie oraz zmianami tych sa-

mych pozycji wykazanymi w rachunku przep∏y-
wów pieni´˝nych nale˝y wyjaÊniç ich przyczyny.

5. Zagregowane wielkoÊci dotyczàce:

1) kwoty po˝yczek i kredytów udzielonych cz∏on-
kom rady nadzorczej, zarzàdu i komisji kredyto-
wej,

2) wynagrodzeƒ wyp∏aconych cz∏onkom zarzàdu,

3) zwrotu cz∏onkom organów kasy wydatków zwià-
zanych z prowadzeniem spraw kasy,

4) przeci´tnego w roku obrotowym zatrudnienia
(w etatach).

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporzà-
dzonego za okres, w ciàgu którego nastàpi∏o po∏à-
czenie kas, nale˝y podaç:

1) nazw´, siedzib´ i dzieƒ przy∏àczenia kasy, która
w wyniku po∏àczenia zosta∏a wykreÊlona z reje-
stru,

2) wartoÊç aktywów netto, wed∏ug wartoÊci godzi-
wej, kasy przy∏àczonej na dzieƒ po∏àczenia,

3) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany
w funduszach w∏asnych po∏àczonych kas za
okres od poczàtku roku obrotowego, w ciàgu
którego nastàpi∏o po∏àczenie, do dnia po∏àcze-
nia.

7. W przypadku wyst´powania niepewnoÊci co do
mo˝liwoÊci kontynuowania dzia∏alnoÊci nale˝y po-
daç opis tych niepewnoÊci oraz wskazaç, czy spra-
wozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwiàza-
ne; informacja powinna zawieraç równie˝ opis po-
dejmowanych bàdê planowanych przez kas´ dzia-
∏aƒ majàcych na celu eliminacj´ niepewnoÊci.

8. W przypadku gdy inne informacje ni˝ wymienione
powy˝ej mog∏yby w istotny sposób wp∏ynàç na
ocen´ sytuacji majàtkowej, finansowej oraz wynik
finansowy kasy, nale˝y ujawniç te informacje.
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