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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 lutego 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 119,
poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
25 paêdziernika 1999 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowoÊci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
(Dz. U. Nr 90, poz. 1006) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawa — ustaw´ z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,”

b) skreÊla si´ pkt 5;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W celu zabezpieczenia nale˝noÊci zagro˝o-
nych z tytu∏u udzielonych po˝yczek, gwa-
rancji, por´czeƒ oraz nabytych wierzytel-
noÊci, tworzone sà rezerwy w ci´˝ar fundu-
szu pomocowego, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W celu zabezpieczenia nale˝noÊci zagro˝o-
nych z tytu∏u udzielonych po˝yczek z fun-
duszu restrukturyzacji banków spó∏dziel-
czych, tworzone sà rezerwy w ci´˝ar tego
funduszu.

3. Rezerwy na nale˝noÊci zagro˝one inne ni˝
okreÊlone w ust. 1 i 2 tworzone sà w ci´˝ar



pozosta∏ych kosztów dzia∏alnoÊci Fundu-
szu.”;

3) za∏àcznik nr 1 otrzymuje brzmienie okreÊlone w za-
∏àczniku nr 1 do niniejszego rozporzàdzenia;

4) w za∏àczniku nr 3:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dane o êród∏ach zwi´kszenia i sposobie wy-
korzystania funduszy: statutowego, zapaso-
wego, pomocowego, restrukturyzacji ban-
ków spó∏dzielczych i funduszu z aktualizacji
wyceny,”

b) w pkt 8 wyrazy „w pozycji VIII” zast´puje si´ wy-
razami „w pozycji IX”;

5) za∏àcznik nr 4 otrzymuje brzmienie okreÊlone w za-
∏àczniku nr 2 do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Przepisy § 1 pkt 3—5 majà zastosowanie po raz
pierwszy do sprawozdania finansowego za rok obroto-
wy 2001.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: J. Bauc
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 27 lutego 2001 r. (poz. 177)

Za∏àcznik nr 1

BILANS

Aktywa

I. Ârodki pieni´˝ne

1. Ârodki pieni´˝ne w kasie

2. Ârodki pieni´˝ne na rachunku bie˝àcym

3. Ârodki pieni´˝ne na rachunku specjalnym roz-
liczeƒ gwarancyjnych

4. Ârodki pieni´˝ne na rachunku lokat termino-
wych

5. Ârodki pieni´˝ne Zak∏adowego Funduszu
Âwiadczeƒ Socjalnych

II. Nale˝noÊci od instytucji finansowych

1. Nale˝noÊci od banków z tytu∏u:

a) obowiàzkowych wp∏at na rachunek specjal-
ny rozliczeƒ gwarancyjnych

b) naliczeƒ sk∏adek rocznych na fundusz pomo-
cowy

c) udzielonych po˝yczek z funduszu pomoco-
wego

d) udzielonych po˝yczek z funduszu restruktu-
ryzacji banków spó∏dzielczych

e) zrealizowanych gwarancji i por´czeƒ

f) nabytych wierzytelnoÊci

2. Nale˝noÊci od pozosta∏ych instytucji finanso-
wych

III. Nale˝noÊci od bud˝etu paƒstwa

IV. Pozosta∏e nale˝noÊci i roszczenia

V. Papiery wartoÊciowe

1. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe:

a) emitentów paƒstwowych

b) innych emitentów

2. Akcje i udzia∏y:

a) w instytucjach finansowych

b) w pozosta∏ych jednostkach

VI. WartoÊci niematerialne i prawne

VII. Rzeczowy majàtek trwa∏y

VIII. Inne aktywa

IX. Rozliczenia mi´dzyokresowe

Suma aktywów

Pasywa

I. Zobowiàzania

1. Zobowiàzania wobec syndyka masy upad∏oÊci
z tytu∏u wyp∏at w ramach systemów gwaranto-
wania Êrodków

2. Pozosta∏e zobowiàzania

II. Rozliczenia mi´dzyokresowe bierne i przychody
przysz∏ych okresów

III. Rezerwy

1. Rezerwy na ryzyko zwiàzane z udzielonymi
gwarancjami

2. Rezerwy na ryzyko zwiàzane z udzielonymi po-
r´czeniami

3. Inne rezerwy na ryzyko

IV. Fundusz statutowy

V. Fundusz zapasowy



VI. Fundusz pomocowy

1. Fundusz pomocowy do wykorzystania

2. Fundusz pomocowy wykorzystany

VII. Fundusz restrukturyzacji banków spó∏dzielczych

1. Fundusz restrukturyzacji banków spó∏dziel-
czych do wykorzystania

2. Fundusz restrukturyzacji banków spó∏dziel-
czych wykorzystany

VIII. Fundusz z aktualizacji wyceny

IX. Fundusze specjalne i inne pasywa

X. Wynik finansowy

1. Zysk (wartoÊç dodatnia)

2. Strata (wartoÊç ujemna)

Suma pasywów

Pozycje pozabilansowe
1. Zobowiàzania warunkowe z tytu∏u:

a) udzielonych gwarancji i por´czeƒ
b) pozosta∏e zobowiàzania

2. Nale˝noÊci warunkowe:
a) z tytu∏u wierzytelnoÊci zg∏oszonych do masy

upad∏oÊci

b) pozosta∏e nale˝noÊci.
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Za∏àcznik nr 2

SPRAWOZDANIE Z PRZEP¸YWU ÂRODKÓW PIENI¢˚NYCH

A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏al-
noÊci operacyjnej

I. Wynik finansowy (zysk/strata)

II. Korekta o pozycje

1. Amortyzacja

2. Rezerwy na nale˝noÊci zagro˝one, tworzone
w ci´˝ar kosztów

3. Inne rezerwy tworzone w ci´˝ar kosztów dzia-
∏alnoÊci Funduszu

4. Zmiana stanu nale˝noÊci i roszczeƒ

5. Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych
(z wyjàtkiem po˝yczek i kredytów) oraz fundu-
szów specjalnych

6. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych

7. Zmiana stanu przychodów przysz∏ych okresów

8. Pozosta∏e pozycje

III. Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej
(I±II)

B. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏al-
noÊci inwestycyjnej

I. Nabycie/Sprzeda˝ wartoÊci niematerialnych
i prawnych

II. Nabycie/Sprzeda˝ sk∏adników rzeczowego ma-
jàtku trwa∏ego

III. Nabycie/Sprzeda˝ bonów skarbowych, bonów
pieni´˝nych Narodowego Banku Polskiego, obli-
gacji

IV. Udzielone/Zwrócone po˝yczki z funduszu pomo-
cowego

V. Udzielone/Zwrócone po˝yczki z funduszu re-
strukturyzacji banków spó∏dzielczych

VI. Nabyte/Zbyte wierzytelnoÊci

VII. Otrzymane/Zwrócone odsetki

VIII. Pozosta∏e pozycje

IX. Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci inwestycyj-
nej (I±II±III±IV±V±VI±VII±VIII)

C. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏al-
noÊci f inansowej

I. Zmiana stanu funduszu statutowego

II. Zmiana stanu funduszu pomocowego

III. Zmiana stanu funduszu restrukturyzacji banków
spó∏dzielczych

IV. Zaciàganie/Sp∏ata krótkoterminowych kredytów
i po˝yczek bankowych

V. Zap∏acone/Zwrócone odsetki

VI. Pozosta∏e pozycje

VII. Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finansowej
(I±II±III±IV±V±VI)

D. Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych netto
(A+B+C)

E. Ârodki pieni´˝ne na poczàtek roku obroto-
wego

F. Ârodki pieni´˝ne na koniec roku obrotowe-
go (D+E)


