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w tysi¹cach z³ bez znaku po przecinku

PASYWA
31.12. 2002

rok poprzedni
31.12.2003
rok bie¿¹cy

0 1 2

A. Kapita³ (fundusz) w³asny 13

I. Kapita³ (fundusz) podstawowy 14
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43
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Wyszczególnienie
Stan na dzieñ

31.12.2002 r. 31.12.2003 r.

0 1 2

Umorzenie wartoœci niematerialnych i prawnych 01

Umorzenie rzeczowych sk³adników maj¹tku trwa³ego 02

Po¿yczki i kredyty udzielone cz³onkom ogó³em 03

z tego
przewidziane umow¹ sp³aty:

do 12 miesiêcy 04

w tym chwilówki 05

powy¿ej 12 miesiêcy 06

Udzia³y lub akcje 07

Inne papiery wartoœciowe 08

Œrodki pieniê¿ne w kasie i na rachunkach 09

Depozyty (lokaty) przyjête od cz³onków ogó³em 10

z tego
przewidziane umow¹ zwrotu:

do 12 miesiêcy 11

powy¿ej 12 miesiêcy 12

Inne zobowi¹zania finansowe (d³ugo i krótkoterminowe) 13

w tysi¹cach z³ bez znaku po przecinku

Dzia³ 1a. Dane uzupe³niaj¹ce do bilansu

Dzia³ 3. Informacje ogólne

3.1 Wyszczególnienie Iloœæ

0 1

Cz³onkowie pe³noprawni 1

z wier-
sza 1

osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ
gospodarcz¹a) 2

pozostali cz³onkowie 3

Liczba depozytów cz³onkowskich ogó³em (iloœæ) 4

Liczba kredytów (wyp³aconych) ogó³em (iloœæ) 5

Liczba wydanych kart p³atniczych 6

Liczba aktywnych ROR 7

Liczba rachunków osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹

8

Uwagi do formularza:

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

(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

(miejscowoœæ, data)
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

a) Spó³ki cywilne i osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

3.2

Kasa dzia³alnoœæ operacyjn¹
rozpoczê³a

m-c rok

3.3
Kasa prowadzi dzia³alnoœæ w jednym oddziale 1

(zakreœliæ
symbol
w³aœciwej
odpowiedzi)

Kasa prowadzi dzia³alnoœæ wielooddzia³ow¹ 2

Kasa zrzesza cz³onków z jednego zak³adu pracy 3

Kasa zrzesza cz³onków z wielu zak³adów pracy,
wolnego naboru

4

Wyszczególnienie w 2002 r. w 2003 r.

0 1 2

Wartoœæ zaci¹gniêtych w ci¹gu roku po¿yczek i kredytów przez cz³onków 1

Wartoœæ przyjêtych przez kasê depozytów w ci¹gu roku 2

w tysi¹cach z³ bez znaku po przecinku

Dzia³ 1b. Dane uzupe³niaj¹ce do bilansu

Adres e-mail osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie
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OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA F-01/k  
                                                  

Bilans oraz rachunek zysków i strat należy wypełnić zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. Nr 138, poz. 1550).  
Formularz za 2003 r. został dostosowany do wzoru zawartego w załączniku nr 1 do ww. ustawy. 
Formularz F - 01 / k  składa się z czterech części: 
 - bilansu uproszczonego (dział 1), 
 - rachunku zysków i strat (dział 2), 
 - danych uzupełniających do bilansu (dział 1a, 1b), 
 - informacji ogólnych (dział 3, pkt 1, 2, 3). 
Dane na sprawozdaniu należy wykazywać w tysiącach złotych  (bez znaku po przecinku) - stan na 31 XII. 
W przypadku gdy informacja nie występuje, wiersz pomija się. 
Numer identyfikacyjny - REGON jest  to 14-cyfrowy numer statystyczny nadany przez Urząd Statystyczny (US). 

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład kasy wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne (oddziały) 
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to 
sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu kas i podanie nazwy kasy przyłączonej (w uwagach sprawozdania). 

 

DZIAŁ  I - BILANS  uproszczony 

AKTYWA  

Przez “aktywa” rozumie się kontrolowane przez jednostkę (kasę) zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w 
wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.  
Struktura aktywów (suma składników majątkowych w bilansie) wykazana jest w kwotach  zbiorczych w wierszach  oznaczonych 
literami i cyframi rzymskimi i składa się z aktywów trwałych i aktywów obrotowych. 

W wierszu 01 - A - należy wykazać aktywa trwałe, tj. zasoby majątkowe, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych.  
Na aktywa  trwałe  składają się wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje 
długoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.  
Wiersz 01 = w.02 + w.03 + w.04 + w.05 + w.06. 

W wierszu 02 - I - należy wykazać sumę wartości niematerialnych i prawnych według wartości netto.  
Przez “wartości niematerialne i prawne” rozumie się nabyte przez jednostkę i zaliczone do aktywów trwałych, prawa majątkowe 
nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidzianym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do 
używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: nabytą dodatnią wartość firmy z odpisami aktualizującymi, inne wartości 
niematerialne i prawne (prawa autorskie, prawa projektów, wynalazków, licencji, patentów, znaków towarowych, zakupione 
oprogramowanie komputerowe o przewidzianym okresie użytkowania dłuższym niż rok, zaliczki na poczet wartości niematerialnych, 
koszty przeniesienia majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub dzierżawionego, przyjętego w leasing finansowy poniżej roku), 
odpisy aktualizujące wartość innych wartości niematerialnych i prawnych, zaliczki na wartości niematerialne i prawne, należności z 
tytułu sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych i inne. 

W wierszu 03 - II - należy wykazać rzeczowe aktywa trwałe o przewidzianym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, 
kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki według wartości netto (wartość początkową pomniejszoną o 
dotychczasowe odpisy amortyzacyjne  /umorzeniowe/). 
Przez rzeczowe aktywa trwałe należy rozumieć stanowiące własność lub współwłasność jednostki grunty własne i prawa wieczystego 
użytkowania wraz z odpisami aktualizującymi (także nieodpłatne prawo wieczystego użytkowania), budynki i budowle (ulepszenie 
obiektów już istniejących) z odpisami aktualizującymi wartość budynków i lokali, inwestycje w obcych obiektach, wyposażenie 
budynków i budowli, urządzenia  techniczne i maszyny, środki transportu z odpisami aktualizującymi i inne środki trwałe kompletne i 
zdatne do użytku, gdy jednostka korzystająca dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (tytuły współwłasności, 
środki  trwałe w budowie, zaliczki na środki  trwałe w budowie, ulepszenia już istniejących środków, środki trwałe zakupione wraz z 
kosztami montażu, opłatami skarbowymi, notarialnymi i kosztami transportu, dotychczasowe inwestycje rozpoczęte i inne).        

W wierszu 04 - III - należy wykazać należności długoterminowe (w walucie polskiej i obcej), których termin zapłaty lub spłaty 
ostatniej raty przypada po okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. 
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W wierszu 05 - IV - należy wykazać inwestycje długoterminowe, a w szczególności: wartość nieruchomości z odpisami 
aktualizującymi, wartości niematerialne i prawne niewykazane w wierszu 2, koszty rejestracji, zgłoszeń prawnych, wydatki 
założycielskie, wydatki związane z renomą SKOK, nabycie dóbr materialnych eksploatacyjnych, długoterminowe aktywa finansowe, a 
w szczególności: udziały i akcje w innych jednostkach (w KSKOK, w TUW) o terminie wykupu co najmniej po roku z uwzględnieniem 
odpisów aktualizujących wartość udziałów, obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa lub NBP pomniejszone o odpisy trwałej utraty wartości i powiększone o wzrost wartości i inne długoterminowe aktywa 
finansowe (inne długoterminowe aktywa pieniężne i inne inwestycje długoterminowe - lokaty terminowe w bankach poczynione na 
okres powyżej roku), lokaty długoterminowe SKOK w KSKOK wraz z odsetkami płatnymi co najmniej po roku (w tym: fundusz 
stabilizacyjny w KSKOK) wraz z odsetkami, leasing finansowy powyżej roku, czeki, weksle obce powyżej roku i inne.   

W wierszu 06 - V - należy wykazać długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, tzn. rozliczenia trwające dłużej niż 12 miesięcy, a w 
szczególności: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych (kwota przewidziana w przyszłości do odliczenia 
od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy 
obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia  i inne rozliczenia międzyokresowe /równowartość 
otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach 
sprawozdawczych i środki pieniężne otrzymane na finansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego w budowie oraz prac 
rozwojowych niezwiększających kapitału własnego - przedpłaty itp./).  

W wierszu 07 - B - należy wykazać aktywa obrotowe, na które składają się aktywa rzeczowe przeznaczone do zbycia lub zużycia w 
ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, aktywa finansowe  (płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od 
dnia bilansowego lub daty ich założenia, wystawienia lub nabycia), aktywa pieniężne, należności krótkoterminowe wymagalne w ciągu 
12 miesięcy od dnia bilansowego i rozliczenia międzyokresowe trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.  
Wiersz 07 = w.08 + w. 09 + w.10 + w.11. 

W wierszu 08 - I  należy wykazać zapasy, tj.  rzeczowe aktywa obrotowe, przez które rozumie się materiały nabyte w celu zużycia na 
własne potrzeby i wytworzone przez jednostkę usługi, a w szczególności: materiały na składzie z uwzględnieniem odpisów 
aktualizujących wartość materiałów (paliwo, części zapasowe do maszyn i urządzeń), półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, 
towary (nabyte z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży) oraz artykuły spożywcze (przeznaczone do przetworzenia na posiłki w 
stołówkach, barach, bufetach) oraz zaliczki na poczet przyszłych dostaw materiałów. 

W wierszu 09 - II - należy wykazać należności krótkoterminowe wraz z odpisami aktualizującymi, korygującymi ich wartość, a w 
szczególności: udzielone osobom fizycznym pożyczki i kredyty krótkoterminowe z odsetkami (do 12 miesięcy) i długoterminowe 
(powyżej 12 miesięcy) z odsetkami, chwilówki z odsetkami, debet ROR z odsetkami, pożyczki i kredyty zasądzone z odsetkami, 
pożyczki i kredyty krótkoterminowe i długoterminowe przeterminowane z odsetkami, chwilówki przeterminowane z odsetkami 
skorygowane o odpisy aktualizujące na poczet pożyczek i kredytów nieściągalnych i przeterminowanych, należności z tytułu dostaw i 
usług, których okres zapłaty lub spłaty ostatniej raty przypada na okres krótszy niż jeden rok, ustalonych na dzień zamknięcia ksiąg 
rachunkowych z podatkiem VAT, (należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych) i innych 
świadczeń (rozrachunki z tytułu VAT, rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu PIT), inne należności krótkoterminowe (rozrachunki 
z pracownikami z tytułu umowy o pracę, z tytułu zaliczek, rozrachunki z KSKOK, rozliczenia niedoborów i szkód, rozrachunki z tytułu 
usług świadczonych na rzecz członków, rozrachunki z tytułu usług świadczonych na rzecz ubezpieczeń, rozrachunki z tytułu operacji 
bankowych, rozrachunki wewnętrzne i inne), należności dochodzone na drodze sądowej w stosunku do pracowników, odbiorców z 
tytułu robót i dostaw oraz innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy 
od dnia bilansowego (należności przedawnione, umorzone, nieściągalne wraz z odsetkami i rozliczenia z innych tytułów). 

W wierszu 10 - III -  należy wykazać inwestycje krótkoterminowe, a w szczególności: wkłady i udziały w KSKOK (dobrowolne i 
krótkoterminowe),  przeterminowane krótkoterminowe, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - obligacje i inne papiery 
wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP do wysokości gwarantowanej przez BFG, lokaty (w KSKOK z 
odsetkami, w funduszach własnych, w rezerwie płynnej), lokaty krótkoterminowe w banku poczynione na okres poniżej roku i odpisy 
aktualizujące wartość innych krótkoterminowych aktywów, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, a w szczególności: krajowe 
środki pieniężne w kasie SKOK (banknoty, monety, bony pieniężne w kasie), zagraniczne środki pieniężne w kasie, rachunki bieżące w 
banku, środki pieniężne ulokowane w formie czeków i weksli obcych, jeżeli są płatne w ciągu trzech miesięcy od daty ich wystawienia, 
metale szlachetne, jeżeli nie są zaliczone do rzeczowych składników majątku obrotowego, odpisy aktualizujące wartość inwestycji 
krótkoterminowych, środki na rachunku ZFŚS, darowizny i inne środki pieniężne (środki pieniężne w drodze) i inne inwestycje 
krótkoterminowe. 

W wierszu 11 - IV - należy wykazać krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia 
bilansowego (prawdopodobne zobowiązania związane z bieżącą działalnością kasy z tytułu przyszłych świadczeń wykonywanych na 
rzecz nieznanych osób, w kwocie, którą można oszacować w sposób wiarygodny, mimo, że data zobowiązania nie jest jeszcze znana, 
np. rozliczenie międzyokresowe kosztów reklamy, rezerwy na koszty, koszty przyszłych remontów przedpłaty za wieczyste  

użytkowanie gruntów, płatne z góry ubezpieczenia majątkowe, koszty przygotowania  nowej działalności, prenumeraty               
czasopism itp.), tzn. stan aktywnych i jeszcze nierozliczonych kosztów.  



 3

W wierszu 12 - należy wykazać sumę aktywów (A + B).  
Wiersz 12 = w.01 + w.07. 

PASYWA 

Struktura pasywów (suma źródeł pochodzenia składników majątkowych w bilansie) wykazana jest również w kwotach zbiorczych w 
wierszach oznaczonych literami i cyframi rzymskimi. 
W wierszu 13 - A - należy wykazać łączną sumę kapitałów  (funduszy) własnych jednostki, tj. kapitału (funduszu) podstawowego, 
należnych, lecz niewniesionych wpłat na kapitał podstawowy (wielkość ujemna), kapitału (funduszu) zapasowego, kapitału (funduszu) 
z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych, zysku (straty) z lat ubiegłych, zysku (straty) netto roku 
obrotowego, odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).  
Wiersz 13  = w.14 + w.15 + w.16  +  w.17  +  w.18  +  w.19  +  w.20 + w.21 + w.22. 
W wierszu 14 - I - należy wykazać kapitał (fundusz) podstawowy - w SKOK, tj. kapitał (fundusz) udziałowy stanowiący równowartość 
udziałów pieniężnych wniesionych i zadeklarowanych przez członków, których wysokość jest ustalana w statucie przy utworzeniu 
jednostki. 
W wierszu 15 - II - należy wykazać należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna), tzn. należy wykazać tę część kapitału 
podstawowego jednostki, która do dnia sporządzenia bilansu nie została wniesiona przez członków.  
Wiersz 16 - III - SKOK nie dotyczy. 
W wierszu 17 - IV - należy wykazać składniki kapitału (funduszu) zapasowego tworzonego na pokrycie ewentualnych strat w 
przyszłości, a na bieżąco do finansowania z własnych źródeł potrzeb jednostki, tworzony ustawowo (z  zysku - nadwyżka bilansowa) 
lub zgodnie ze statutem jednostki lub umową (fundusz  zasobowy - wpisowe, wartości majątkowe otrzymane nieodpłatnie, darowizny) 
oraz przedawnione roszczenia majątkowe i z innych źródeł.  
W wierszu 18 - V - należy wykazać kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (stanowiący równowartość zmian wartości początkowej 
środków trwałych i ich dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych /umorzeniowych/ dokonanych zgodnie z przepisami określającymi 
aktualizację wyceny), a w szczególności: przeszacowanie inwestycji zaliczanych do długoterminowych aktywów z aktualizacją wyceny 
długoterminowych aktywów i rezerwy odroczonego podatku dochodowego w części dotyczącej operacji rozliczanych z kapitałem 
(funduszem) własnym. 
W części odnoszącej się do środków sprzedanych i zlikwidowanych podlega przeniesieniu na kapitał (fundusz) zapasowy.  
W wierszu 19 - VI - należy  wykazać pozostałe  kapitały  (fundusze)  rezerwowe, tj. składniki  kapitałów  własnych wynikających z 
umowy, statutu lub innych przepisów, lecz niezaliczonych do pozycji  A.I - A.V (np. wkłady członkowskie wniesione przez członków 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i inne).  
W wierszu 20 - VII - należy wykazać zysk (stratę) z lat ubiegłych, tj. niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych, stanowiący 
nierozliczoną równowartość części (lub całości) wyniku finansowego netto pochodzącego z lat poprzedzających rok obrotowy, na który 
sporządzony jest bilans (jest to niepodzielony zysk lub niepokryta strata), pokrywany z wyniku finansowego roku bieżącego. 
W wierszu 21 - VIII - należy wykazać zysk (stratę) netto, tj. wynik finansowy netto roku obrotowego (po odliczeniu podatku 
dochodowego i innych obciążeń) - zysk (wielkość dodatnia /+/),  strata  (wielkość  ujemna /-/).  Wynik finansowy netto w bilansie jest 
równy wynikowi finansowemu w rachunku zysków i strat.  
Wiersz 21 =  dział 1 w. 21 = dział 2 w. 44. 
Wiersz 22 - IX - w SKOK nie występuje. 
W wierszu 23 - B - należy wykazać zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem, a w szczególności: rezerwy na pewne lub o 
dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, a w szczególności spowodowane stratami z transakcji gospodarczych w 
toku, udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego, których kwotę można 
oszacować, rezerwy na świadczenia, emerytalne (pracowników SKOK, rezerwy na przyszłe zobowiązania spowodowane 
restrukturyzacją, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować), rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
(przejściowej różnicy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych spowodowanej odmiennością momentu uznania przychodu za 
osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl przepisów podatkowych i bilansowych - dodatnia różnica wyniku finansowego nad 
podstawą opodatkowania).  
Wiersz 23 = w.24 + w.25 + w.26 + w.28. 
W wierszu 24 - I - należy wykazać rezerwy na zobowiązania (rezerwy, które są tworzone na przyszłe zobowiązania, których kwotę 
można w sposób wiarygodny oszacować), na straty gospodarcze i bierne rozliczenia międzyokresowe przyszłych okresów, 
przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, które spowodują w przyszłości wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów 
kasy, a w szczególności: wynikające ze świadczeń wykonanych na rzecz kasy przez kontrahentów z obowiązku wykonania i 
związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których datę można oszacować mimo, że data 
powstania zobowiązania nie jest znana: w tym z tytułu napraw, rękojmi na przyszłe usługi, rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, rezerwa z tytułu straty podatkowej możliwej do odliczenia w przyszłości, rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, 
rezerwa na koszty niefakturowane i inne. 
W wierszu 25 -II - należy wykazać wyrażone w walucie polskiej zobowiązania długoterminowe, a  w szczególności: zobowiązania 
długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z odsetkami w KSKOK w kwocie wymagającej zapłaty z odsetkami, 
leasing finansowy powyżej roku, depozyty nieprawidłowe i inne. 
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W wierszu 26 - III - należy wykazać łączną sumę zobowiązań krótkoterminowych, rozumianych jako ogół zobowiązań z tytułu dostaw 
i usług, a także całość lub część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, a w 
szczególności: zobowiązania od otrzymanych pożyczek i kredytów krótkoterminowych z KSKOK z odsetkami, przyjęte lokaty 
krótkoterminowe z odsetkami i lokaty długoterminowe z odsetkami, lokaty specjalne członków z odsetkami, zobowiązania z tytułu 
rozliczeń kart bankomatowych, ROR z odsetkami, rachunków a vista z odsetkami, zobowiązania dochodzone na drodze sądowej i inne 
(pożyczki uzyskane, zaciągnięte drogą wystawienia obligacji i innych papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę łącznie z 
odsetkami) i inne zobowiązania (rozrachunki wewnętrzne długoterminowe, przyjęte zobowiązania wekslowe, zobowiązania z tytułu 
wkładów członkowskich, zobowiązania z tytułu podatków /z  tytułu VAT, PIT, CIT/, ceł, ubezpieczenia, zobowiązania z tytułu 
wynagrodzeń, funduszy specjalnych /Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych - fundusz socjalny, mieszkaniowy i inne/), zaliczki 
na poczet przyszłych usług, świadczenia na rzecz członków i inne zobowiązania krótkoterminowe finansowe (rozliczenie z KSKOK z 
innych  tytułów, rozliczenie niedoborów kasowych i majątkowych, odsetki od lokat dyskontowych, depozytów nieprawidłowych, 
odsetki od wkładów IKS, odsetki niezapadłe od lokat w KSKOK, zobowiązania krótkoterminowe leasingu finansowego), nierozliczone 
koszty finansowe i inne. 
W wierszu 27 - V - należy wykazać fundusze specjalne, a w szczególności fundusz świadczeń socjalnych (fundusz socjalny 
przeznaczony na usługi socjalne we własnych ośrodkach i zakup obcych usług socjalnych, fundusz mieszkaniowy, bezzwrotne 
pożyczki na rzecz pracowników kasy i inne).  
W wierszu 28 - V - należy wykazać rozliczenia międzyokresowe i inne rozliczenia międzyokresowe kosztów długo- i 
krótkoterminowych przyszłych okresów (równowartość otrzymanych lub należnych od innych osób środków z tytułu świadczeń, 
których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, np. środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie przyszłych 
usług, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów /funduszy/  
własnych). 
Zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększą stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do 
odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.  
W wierszu 29 - należy wykazać sumę pasywów (A + B).  
Wiersz 29 = w.13 + w.23. 

DZIAŁ 2 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT -  wariant porównawczy   

Sprawozdanie finansowe w części obejmującej rachunek zysków i strat jest zestawieniem elementów, których suma algebraiczna 
pozwala na wyliczenie wyniku finansowego netto “Kasy”.       
Poszczególne pozycje działów należy wypełniać zgodnie z  zamianowaniem wierszy. 
Należy zwrócić uwagę, że wartości dodatnie pośrednich wyników cząstkowych są zyskami, a ujemne - stratami. 
W wierszu  01 - należy wykazać przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ogółem, na które składają się przychody netto ze 
sprzedaży produktów, zmiana stanu produktów, koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki i przychody netto ze 
sprzedaży towarów i materiałów. 
Wiersz 01 =  w.02 + w.03 + w.04 + w.05.  
W wierszu 02 - I - należy wykazać przychody netto ze sprzedaży produktów, a w szczególności przychody z działalności podstawowej 
kasy zgodnie z art. 3 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych (otrzymane przychody z tytułu odsetek i prowizji 
od udzielonych pożyczek i kredytów, przychody z tytułu opłat za prowadzenie na zlecenie członków kasy rozliczeń finansowych, np. z 
tytułu obsługi kart bankomatowych, przychody z tytułu pośrednictwa w ubezpieczeniach i inne). 
W wierszu 03 - II - należy wykazać zmianę stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnią, zmniejszenie - wartość ujemną), a w 
szczególności: rozliczenie kosztów rodzajowych podlegających rozliczeniu w czasie (zwiększenia i zmniejszenia stanu usług i 
produktów rozliczeń międzyokresowych).      
Wiersz 04 - III -  nie dotyczy SKOK. 
Wiersz 05 – IV – należy wykazać  przychody ze sprzedaży towarów i materiałów.                  
W wierszu 06 - B - należy wykazać koszty działalności operacyjnej, obejmujące wszystkie koszty proste związane z prowadzeniem 
działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej oraz koszty ogólne (według  rodzaju), a w szczególności: odpisy amortyzacyjne, 
zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe 
koszty rodzajowe, wartość sprzedanych towarów  i materiałów, koszty działalności podstawowej.   
Wiersz 06 = w.07 + w. 08  + w.09 +  w.10 +  w.11  +  w.12  + w.13  +  w.14 + w.15 . 
W wierszu 07 - I - należy wykazać odpisy kosztów amortyzacji rzeczowego majątku trwałego, a także inwestycji w obcych środkach 
trwałych i wyposażenia ( komputerów) oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
W wierszu 08 - II - należy wykazać zużycie materiałów i energii (wydatki na zakupy dóbr niezbędnych do prowadzenia działalności), 
a w szczególności: wydatki na zakup materiałów i paliwa na cele ogólne, materiałów piśmiennych i biurowych (druki, papier, teczki,  
 
segregatory i inne), prenumeratę czasopism, książek i innych, zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody i inne (środki wynikające z 
bhp - środki myjące, piorące, odżywcze).   
W wierszu 09 - III - należy wykazać usługi obce (poniesione koszty robót i usług wyświadczonych przez inne jednostki), a w 
szczególności: usługi transportowe (bez usług transportowych objętych kosztami podróży służbowych), sprzętowe, składowania, 
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budowlane, remontowe, łączności, dozoru mienia, usługi najmu (dzierżawy, leasingu) środków trwałych, bankowe z tytułu przelewów, 
opłat manipulacyjnych, koszty obsługi kart bankomatowych kasy i inne  (koszty usług przetwarzania danych, telekomunikacyjne, 
pocztowe) i inne. 
W wierszu 10 - IV - należy wykazać podatki i opłaty obciążające koszty działalności  SKOK-u , a w szczególności: podatki od 
nieruchomości, od środków transportu, podatek VAT należny przy zakupie usług z importu oraz obciążający wydane towary na 
potrzeby reprezentacji i reklamy, opłaty skarbowe, notarialne, sądowe (niezwiązane z dochodzeniem roszczeń i nabyciem składników 
majątku trwałego), opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty lokalne i administracyjne, opłaty na PFRON itp. 
W wierszu 11 -V - należy wykazać wynagrodzenia (bezpośrednie koszty osobowe z tytułu wynagrodzeń za pracę), a w szczególności: 
wynagrodzenia zasadnicze,  honoraria, za godziny nadliczbowe, umowy zlecenia i o dzieło oraz wynagrodzenia bezosobowe 
(świadczenia chorobowe, premię, nagrody i inne wypłacone pracownikom i innym osobom fizycznym /nie wykazuje się wypłat z ZFŚS 
i związanych  z działalnością gospodarczą, np. usuwanie skutków wypadków losowych/). 
W wierszu 12 - VI - należy wykazać ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, a w szczególności: składki z 
tytułu ubezpieczeń społecznych i na fundusz pracy, ZUS, odpisy na zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy (ZFŚS), dopłaty do 
okresowych biletów pracowniczych za przejazdy do pracy, świadczenia rzeczowe związane z bhp,  związane z ochroną zdrowia, 
szkolenie pracowników i inne świadczenia. 
W wierszu 13 - VII - należy wykazać pozostałe koszty rodzajowe - koszty reprezentacji i reklamy SKOK, koszty towarów zakupione 
na cele reprezentacyjne i za usługi na cele reprezentacyjne, materiały reklamowe, koszty krajowych i zagranicznych podróży 
służbowych (diety, koszty noclegów lub odpowiadające im ryczałty, koszty przejazdów - użycia własnych pojazdów dla celów 
służbowych pracowników oddelegowanych, członków Rady Nadzorczej i Zarządu, ubezpieczenie rzeczowe i ubezpieczenie 
samochodów osobowych (OC)), obowiązkowe składki na rzecz organizacji, wypłaty pieniężne na rzecz osób fizycznych niezaliczone 
do wynagrodzeń (stypendia, odprawy pośmiertne, odszkodowania powypadkowe) i inne. 
W wierszu 14- VIII -  należy wykazać wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenach zakupu. 
W wierszu 15 - IX - należy wykazać koszty działalności podstawowej (finansowej), a w szczególności: koszty z tytułu odsetek i 
prowizji od lokat wniesionych przez członków kasy, wpłat na IKS, odsetki od rachunków a vista, koszty usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego oraz  ubezpieczenia oszczędności. 
W wierszu 16 - C - należy wykazać zysk (stratę) ze sprzedaży (A - B), tj. wynik na działalności podstawowej.  
Wiersz 16 =  w.01 - w.06.  
W wierszu 17 - D - należy wykazać pozostałe przychody operacyjne, tzn. przychody związane z działalnością operacyjną i 
niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową kasy, a w szczególności: odpis przywracający wartość należności kredytowych, 
prowizje za opracowanie wniosków kredytowych, należne opłaty od wezwań i upomnień, przychody ze sprzedaży towarów i 
materiałów, udostępnienia informacji, dzierżawy sprzętu lub pomieszczenia, zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, dotacje 
i inne przychody operacyjne.  
Wiersz 17 = w.18 + w.19 + w.20. 
W wierszu 18 - I - należy wykazać zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, a w szczególności: wynik dodatni na sprzedaży 
środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (wyłącznie spowodowanych 
zdarzeniami losowymi, równowartość sprzedanego złomu z likwidacji środków trwałych i innych obiektów, rozliczenie nadwyżki 
majątku trwałego, wartość sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych) i inne.                                                                                             
W wierszu 19 - II -  należy wykazać dotacje, a w szczególności: dotacje otrzymane nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, 
subwencje i środki pieniężne na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości 
niematerialnych i prawnych, dopłaty otrzymane na inwestycje i prace rozwojowe. 
W wierszu 20 - III - należy wykazać inne przychody operacyjne (przychody związane z działalnością operacyjną i niezwiązane 
bezpośrednio z działalnością podstawową kasy), a w szczególności: odpis przywracający wartość należności kredytowych, prowizje za 
opracowanie wniosków kredytowych, należne opłaty od wezwań i upomnień, sprzedaż towarów i materiałów, udostępnienie informacji, 
przychody uzyskiwane z dzierżawy sprzętu lub pomieszczenia, odpisanie wartości zobowiązań przedawnionych, umorzonych, 
nieściągalnych (oprócz zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nie obciążających kosztów), rozwiązanie odpisów (z wyjątkiem 
odpisów związanych z operacjami finansowymi z KSKOK i bankami), nadwyżki inwentaryzacyjne, otrzymane odszkodowania, 
wyegzekwowane kary i grzywny, dodatnie salda różnic kursowych, przychody związane z prawem wieczystego użytkowania gruntów, 
wynagrodzenia refundowane przez inny zakład pracy, w którym pracownik kasy jest na etacie, zwroty nadpłaconych podatków, 
otrzymane zwroty z Urzędów Pracy, z tytułu zatrudnienia absolwentów i inne. 

W wierszu 21- E  - należy wykazać pozostałe koszty operacyjne związane z działalnością operacyjną i niezwiązane bezpośrednio z 
działalnością podstawową kasy, a w szczególności: stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizację wartości aktywów 
niefinansowych i inne koszty operacyjne.   
Wiersz 21  = w.22 + w.23 +  w.24. 
 
W wierszu 22 - I - należy wykazać stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, a w szczególności: stratę związaną ze zbyciem 
środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych (według wartości netto), niezawinione 
niedobory inwentaryzacyjne nieodnoszone w koszty, wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, odpisane koszty inwestycji 
rozpoczętych, które nie dały zamierzonego efektu gospodarczego, odpisy z tytułu utraty wartości i inne. 
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W wierszu 23 - II - należy wykazać aktualizację wartości aktywów niefinansowych z ich korektami (z wyjątkiem odpisów 
obciążających koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług), aktualizację należności od dłużników (likwidowanych, upadłych), 
odpisy z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych. 
W wierszu 24 III - należy wykazać inne koszty operacyjne (koszty związane z działalnością operacyjną kasy i niezwiązane 
bezpośrednio z działalnością podstawową kasy), a w szczególności: odpisy aktualizujące należności na pożyczki i kredyty udzielone 
członkom SKOK, odpisy z tytułu umorzonych (pożyczek i kredytów) i inne koszty operacyjne, np. przekazane aktywa (dotacje i 
darowizny),  zapłacone odszkodowania, kary grzywny (które wcześniej nie zostały zarachowane jako zobowiązania), ujemne saldo 
różnic kursowych, odpis aktualizujący przyszłe wydatki oraz pewne i prawdopodobne straty (z wyjątkiem operacji finansowych z 
KSKOK i bankami), koszty utrzymania własnych obiektów socjalnych (bez kosztów świadczonych usług w tych obiektach) i inne. 
W wierszu 25 - F - należy wykazać zysk (stratę) z działalności operacyjnej stanowiący różnicę między przychodami z działalności 
podstawowej kasy, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi, a kosztami działalności podstawowej i operacyjnej kasy oraz 
pozostałymi kosztami operacyjnymi. 
Wiersz 25  =  w.16 + w. 17 - w.21. 
W wierszu 26 - G - należy wykazać przychody finansowe, a w szczególności z KSKOK i bankami: dywidendy i udziały w zyskach, 
odsetki, zysk ze zbycia inwestycji,  aktualizację wartości inwestycji i innych przychodów finansowych.  
Wiersz 26 = w.27 + w.28 + w.29 + w.30 + w.31. 
W wierszu 27 - I - należy wykazać dywidendy i udziały w zyskach, tzn. przekazane lub należne (brutto) dywidendy z tytułu udziałów, 
w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych, krajowych i zagranicznych  w zyskach innych osób prawnych w wysokości 
uchwalonej w roku obrotowym przez Walne Zgromadzenie dokonujące podziału zysku roku poprzedzającego rok obrotowy, 
dywidendy z obcych akcji, przychody ze sprzedaży akcji, udziałów i innych papierów wartościowych (długoterminowych i 
krótkoterminowych). W SKOK nie występuje. 
W wierszu 28 - II - należy wykazać uzyskane i należne  odsetki i prowizje od środków pieniężnych stanowiących lokaty na 
rachunkach bankowych,  przychody od lokat, wkładów i udziałów złożonych w Kasie Krajowej, odsetki od operacji z innymi 
podmiotami (odsetki od papierów wartościowych, dyskonto uzyskane przy zakupie papierów wartościowych w związku z przejęciem 
weksli i czeków obcych - różnica między ceną nabycia a wyższym nominałem obligacji w momencie zakupu). 
W wierszu 29 - III - należy wykazać zysk ze zbycia inwestycji (różnica dodatnia), a w szczególności: przychody ze zbycia inwestycji 
(wartość sprzedanych inwestycji).  
W wierszu 30 - IV - należy wykazać przychody z aktualizacji wartości inwestycji, a w szczególności: rozwiązanie zbędnych odpisów 
służących aktualizacji wyceny udziałów i papierów wartościowych i inne. 
W wierszu 31 - V - należy wykazać inne przychody finansowe - różnice w wycenie środków pieniężnych i inne. 

W wierszu 32 - H - należy wykazać koszty finansowe, a w szczególności z KSKOK i bankami: sumę odsetek, straty ze zbycia 
inwestycji, aktualizację wartości inwestycji i inne koszty finansowe.  
Wiersz 32 = w.33 + w.34 + w.35 + w.36. 
W wierszu 33 - I - należy wykazać koszty odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów zaciągniętych w KSKOK, zapłacone odsetki od 
rachunków oszczędnościowo - kredytowych w banku, potrącone dyskonto od weksli i czeków i inne. 
W wierszu 34 - II - należy wykazać stratę ze zbycia inwestycji (różnicę ujemną), tzn. ujemną wartość ze sprzedaży inwestycji.   
W wierszu 35 - III - należy wykazać odpisy związane z aktualizacją wartości inwestycji i odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa 
finansowe oraz papierów wartościowych w cenie nabycia i innych papierów wartościowych zarówno stanowiących lokaty, jak i 
przeznaczonych do obrotu oraz koszty związane z tą sprzedażą, dyskonto płacone przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów 
wartościowych. 
W wierszu 36 - IV - należy wykazać inne koszty finansowe - opłaty dodatkowe od środków trwałych przyjętych w leasing finansowy 
oraz z tytułu zwłoki, ujemne różnice kursowe, rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty dotyczące operacji finansowych i inne 
papiery wartościowe stanowiące lokaty i przeznaczone do obrotu. 
W wierszu 37 - I  - należy wykazać zysk (stratę) z działalności gospodarczej, tzn. wynik z działalności gospodarczej.  
Wiersz 37 =  w.25 + w.26 - w.32. 
W wierszu 38 - J - należy wykazać wynik zdarzeń nadzwyczajnych, tj. różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a 
poniesionymi stratami nadzwyczajnymi.  
Wiersz 38= w.39 - w.40. 
W wierszu 39 - I - należy wykazać zyski nadzwyczajne stanowiące skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie i 
powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia poza działalnością operacyjną kasy (niezaliczonych do pozostałych 
przychodów operacyjnych) i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia, a w szczególności: odszkodowania za straty losowe, 
przychody ze sprzedaży majątku rzeczowego uszkodzonego na skutek zdarzeń losowych, wartość odzyskanych składników 
majątkowych (lub ich części) utraconych w wyniku zdarzeń losowych lub w związku z zaniechaniem (zawieszeniem) określonego 
rodzaju działalności, nadwyżka odszkodowania nad wartością utraconego składnika majątkowego i kosztami usuwania skutków 
wypadku, skutki umorzenia zobowiązań wobec kontrahentów wynikające z postępowania układowego, ugodowego lub naprawczego - 
po uprawomocnieniu się tych postępowań (przedawnione i odpisane zobowiązania, kary grzywny, odszkodowania inne, inwestycje 
otrzymane nieodpłatnie, otrzymane dary). 
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W wierszu 40 - II -  należy wykazać straty nadzwyczajne - skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie i powstające na 
skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia, niezaliczonych do pozostałych kosztów 
operacyjnych, a w szczególności: wartość netto składników majątkowych utraconych i likwidowanych z przyczyn losowych 
(nieplanowane odpisy amortyzacyjne środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, wartość netto likwidowanego obiektu 
lub tytułu) oraz koszty usuwania tych zdarzeń (wynagrodzenia osób zatrudnionych przy usuwaniu szkód losowych i inne usługi obce), 
wartość sprzedanych lub złomowanych materiałów i półfabrykatów (według ewidencyjnych cen sprzedaży), zbędnych z powodu 
zaniechania określonej działalności i nienadających się do wykorzystania, rezerwy na należności objęte postępowaniem ugodowym, 
układowym lub naprawczym oraz wartość utraconych w ich wyniku należności, straty z tytułu obiegu fałszywych znaków pieniężnych, 
utracone środki pieniężne, niezawinione niedobory i szkody przedawnione, odpisane i umorzone  roszczenia, wszelkie kary, grzywny i 
odszkodowania przekazane. 
W wierszu 41 - K - należy wykazać zysk  (stratę) brutto, tj. wynik na działalności gospodarczej powiększony o zyski nadzwyczajne i 
pomniejszony o straty nadzwyczajne.  
Wiersz 41  =  w. 37 plus, minus w.38. 
W wierszu 42 - L - należy wykazać podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, a w szczególności: zobowiązania z tytułu 
podatku dochodowego (według deklaracji podatkowej), którego podatnikiem jest kasa i płatności z nim zrównanych na podstawie 
odrębnych przepisów oraz dodatnią różnicę rezerwy na podatek dochodowy tworzony na koniec roku obrotowego na przejściową 
różnicę z tytułu podatku dochodowego, spowodowaną odmiennością momentu uzyskania przychodu za osiągnięty lub kosztu za 
poniesiony w myśl przepisów podatkowych. 
Wiersz 43 - M - nie dotyczy SKOK.  
W wierszu 44 - N - należy wykazać wynik finansowy netto (zysk, stratę). Jest to wynik finansowy brutto z działalności gospodarczej 
skorygowany o podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty).  

 Wiersz 44 = w.41 - w.42. 

DZIAŁ 1 a - DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU   

W wierszu 01 - należy wykazać wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - planowane umorzenie (z wyłączeniem 
likwidacji i wycofania z używania wartości niematerialnych i prawnych wskutek zdarzeń losowych), a w szczególności: odpisy 
zmniejszające wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych w związku z zużyciem, zniszczeniem, likwidacją , mające na celu 
aktualizację wyceny posiadanych środków.                                         

W wierszu 02 - należy wykazać wartość umorzenia rzeczowych składników majątku trwałego, a w szczególności: zmniejszenie ich 
wartości początkowej na skutek zużycia środków trwałych eksploatowanych przez jednostkę, a także poza jednostką - przekazanych w 
dzierżawę, leasing (w zależności od postanowień umowy), za wyjątkiem gruntów, które nie są amortyzowane i umarzane (planowane 
odpisy i zwiększenia umorzeń na skutek aktualizacji wyceny środków trwałych). 
Wiersze 03 do 13  stanowią uszczególnienie wybranych elementów bilansu  stan na dzień 31.12.2002 r. (rok poprzedni) i na dzień 
31.12.2003 r. (rok bieżący), a w szczególności: 
W wierszu 03 - należy wykazać stan (saldo) udzielonych  członkom kasy pożyczek i kredytów krótko i długoterminowych (w tym 
pożyczki i kredyty przeterminowane) wraz  z  odsetkami, skorygowane o odpisy aktualizujące ich wartość. 
W wierszu 04 - należy wykazać stan (saldo) udzielonych członkom kasy pożyczek i kredytów (w tym pożyczki i kredyty 
przeterminowane) wraz  odsetkami,  skorygowane o odpisy aktualizujące ich wartość.  

W wierszu 05 - należy wykazać stan (saldo) udzielonych członkom kasy  chwilówek (w tym chwilówki przeterminowane) wraz z 
odsetkami, skorygowane o odpisy aktualizujące ich wartość. 

W wierszu 06 - należy wykazać stan (saldo) udzielonych członkom kasy pożyczek i kredytów (w tym  pożyczki i kredyty 
przeterminowane) wraz z odsetkami od pożyczek i kredytów, skorygowane o odpisy aktualizujące ich wartość. 
W wierszu 07 - należy wykazać udziały w innych jednostkach i akcje innych jednostek nabyte w celu odsprzedaży z uwzględnieniem 
odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji. 
W wierszu 08 - należy wykazać nabyte przez kasę inne papiery wartościowe, tj. obligacje obce, bony skarbowe, certyfikaty 
inwestycyjne, weksle i czeki obce o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy od daty ich wystawienia z odpisami aktualizującymi ich 
wartość. 
W wierszu 09- należy wykazać pieniądze (banknoty i monety) krajowe i zagraniczne w kasie oraz jednostki rozrachunkowe krajowe i 
zagraniczne ulokowane na rachunkach bankowych (na rachunku bieżącym podstawowym i innych rachunkach), rachunku środków 
ZFŚS, czeki obce i weksle, jeżeli są płatne w ciągu 3 miesięcy od daty wystawienia oraz metale szlachetne, jeżeli nie są zaliczane do 
rzeczowych składników majątku obrotowego. 
W wierszu 10 - należy wykazać stan (saldo) lokat, depozytów (krótko- i długoterminowych i rachunków oszczędnościowych) 
członków kasy ogółem,  wraz z odsetkami. 
W wierszu 11 - należy wykazać stan (saldo) lokat, depozytów krótkoterminowych i rachunków oszczędnościowych członków kasy  
wraz z odsetkami.  
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W wierszu 12 – należy wykazać stan (saldo) lokat, depozytów długoterminowych i rachunków oszczędnościowych członków kasy 
wraz z odsetkami. 
W wierszu 13 - należy wykazać stan (saldo) innych zobowiązań finansowych (krótko- i długoterminowych), a w szczególności: lokaty 
specjalne z odsetkami, depozyty nieprawidłowe, bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, zobowiązania z tytułu dostaw towarów i 
usług wraz z odpisami aktualizującymi wartość innych aktywów finansowych.  
 

DZIAŁ 1 b - DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU 

W wierszu 1 - należy wykazać wartość zaciągniętych przez członków pożyczek (kredytów)  w ciągu roku ogółem bez odsetek według 
statystyki z operacji 500.  
W wierszu 2 - należy wykazać wartość przyjętych przez kasę depozytów (lokat) w ciągu roku, tzn. wartość otwartych i przyjętych 
depozytów - terminowych, a vista, specjalnych bez składek obowiązkowych, IKS i wkładu członkowskiego ogółem bez odsetek według 
statystyki z operacji 500.  
 

DZIAŁ  3 - INFORMACJE OGÓLNE 

W pkt 3.1 - należy wykazać stan ilościowy na koniec roku (stan na 31 XII 2003 r.): 
W wierszu 1 - należy wykazać liczbę członków pełnoprawnych ogółem. 
W wierszu 2 - z wiersza 01 przypada na członków - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (spółki cywilne i osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). 
W wierszu 3 - z wiersza 01 przypada na pozostałych członków niewykazanych w wierszu  02. 
W wierszu 4 - ilość przyjętych depozytów członkowskich w ciągu roku objętego sprawozdawczością, tzn. ilość otwartych i przyjętych 
depozytów - terminowych, a vista, specjalnych bez składek obowiązkowych, IKS i wkładu członkowskiego. 
W wierszu 5 - ilość udzielonych kredytów w ciągu roku.  
W wierszu 6 - ilość wydanych kart płatniczych w ciągu roku.  
W wierszu 7 - ilość aktywnych ROR.  
W wierszu 8 - ilość rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą. 
W pkt 3.2 - proszę podać miesiąc i rok rozpoczęcia działalności operacyjnej. Podają “ Kasy” wypełniające sprawozdanie po raz 
pierwszy. 
W pkt 3.3 - należy zakreślić właściwą odpowiedź dotyczącą zasięgu prowadzonej działalności operacyjnej oznaczonej symbolami: 
W wierszu  1 - kasa prowadzi działalność w jednym oddziale. 
W wierszu  2 - kasa prowadzi działalność wielooddziałową (międzyzakładową). 
W wierszu  3 - kasa zrzesza członków z jednego zakładu pracy. 
W wierszu  4 - kasa zrzesza członków z  wielu zakładów pracy i z wolnego naboru (członkowie kas wielośrodowiskowych - zrzeszonych w 
kasach przy parafiach i stowarzyszeniach).  
Podane informacje ogólne zostaną wykorzystane wyłącznie do zbiorówek zagregowanych i do klasyfikacji “Kas” w różnych układach 
sprawozdawczych z zachowaniem tajemnicy statystycznej. 
 
UWAGI DO FORMULARZA  

 
W uwagach do formularza proszę wpisywać wszelkiego rodzaju Państwa propozycje, uwagi związane z wypełnieniem formularza, 
wyjaśnienia i inne. 


