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§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
20 grudnia 2001 r. w sprawie kas rejestrujàcych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 151, poz. 1711) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „30 wrzeÊnia 2002 r.”
zast´puje si´ wyrazami „28 lutego 2003 r.”;

2) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozpo-
rzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

—————————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670,

z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780,
Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499,
Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56,
poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185,
Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794 i Nr 153, poz. 1272.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finan-
sów z dnia 20 wrzeÊnia 2002 r. (poz. 1313)
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 wrzeÊnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci banków.

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad ra-

chunkowoÊci banków (Dz. U. z 2001 r. Nr 149,
poz. 1673) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 25:

a) w ust. 2 w pkt 1 w lit. a po wyrazach „jako nor-
malne” dodaje si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem
ust. 3,”,
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b) w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach „w tym” dodaje si´
wyrazy „dyskonta oraz”;

2) w § 26 w ust. 1:

a) w zdaniu wst´pnym po wyrazach „dokonywana
jest” dodaje si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem
§ 32a,”,

b) w pkt 4 wyrazy „odpowiednio do przychodów
lub kosztów z operacji finansowych” zast´puje
si´ wyrazami „na kapita∏ (fundusz) z aktualizacji
wyceny”,

c) w pkt 9 po wyrazach „zamortyzowanego kosztu”
dodaje si´ wyrazy „ , z uwzgl´dnieniem efektyw-
nej stopy procentowej”;

3) tytu∏  rozdzia∏u 7 otrzymuje brzmienie „Przepisy
przejÊciowe i koƒcowe”;

4) w rozdziale 7 dodaje si´ § 32a i 32b w brzmieniu:

„§ 32a. Do dnia 31 grudnia 2003 r. wycena akty-
wów i pasywów na dzieƒ bilansowy mo˝e
byç dokonywana wed∏ug zasad okreÊlo-
nych w ustawie, z uwzgl´dnieniem odpo-
wiednio przepisów w sprawie zasad two-
rzenia rezerw na ryzyko zwiàzane z dzia∏al-
noÊcià banków, przepisów rachunkowoÊci
zabezpieczeƒ, o których mowa w rozdzia-
le 5, oraz nast´pujàcych zasad:

1) aktywa finansowe przeznaczone do ob-
rotu wycenia si´ wed∏ug wartoÊci rynko-
wej, a aktywa finansowe, dla których nie
istnieje aktywny rynek — wed∏ug okre-
Êlonej w inny sposób wartoÊci godziwej.
Ró˝nic´ wartoÊci rynkowej lub wartoÊci
godziwej zalicza si´ odpowiednio do
przychodów lub kosztów z operacji fi-
nansowych,

2) aktywa finansowe utrzymywane do ter-
minu zapadalnoÊci wycenia si´ wed∏ug
ceny nabycia skorygowanej o naliczone
odsetki, dyskonto i premi´, z uwzgl´d-
nieniem odpisów z tytu∏u rezerw celo-
wych oraz odpisów z tytu∏u trwa∏ej utra-
ty wartoÊci,

3) udzielone kredyty i po˝yczki oraz inne
nale˝noÊci w∏asne banku, które nie sà
przeznaczone do obrotu, wycenia si´
w kwocie wymaganej zap∏aty, która
obejmuje równie˝ odsetki od nale˝noÊci,

4) aktywa finansowe dost´pne do sprzeda-
˝y wycenia si´ wed∏ug wartoÊci godzi-
wej, a skutki zmiany wartoÊci godziwej
odnosi si´ odpowiednio na kapita∏ (fun-
dusz) z aktualizacji wyceny,

5) akcje i udzia∏y w jednostkach podpo-
rzàdkowanych wycenia si´ metodà
praw w∏asnoÊci, z uwzgl´dnieniem za-
sad wyceny okreÊlonych w art. 63 usta-
wy, natomiast pozosta∏e akcje i udzia∏y
zaliczone do aktywów trwa∏ych wycenia
si´ wed∏ug ceny nabycia, z uwzgl´dnie-

niem odpisów z tytu∏u trwa∏ej utraty
wartoÊci,

6) aktywa finansowe, których wartoÊci go-
dziwej nie mo˝na wiarygodnie ustaliç,
wycenia si´ wed∏ug zamortyzowanego
kosztu,

7) aktywa przej´te za d∏ugi wycenia si´ we-
d∏ug wartoÊci godziwej. Na ró˝nic´ po-
mi´dzy kwotà d∏ugu a ni˝szà od niej war-
toÊcià godziwà przej´tych aktywów two-
rzy si´ rezerw´ celowà lub dokonuje si´
odpisu aktualizujàcego wartoÊç tych ak-
tywów. W przypadku gdy wartoÊç godzi-
wa przej´tych aktywów jest wy˝sza od
kwoty d∏ugu, ró˝nica stanowi zobowià-
zanie wobec kredytobiorcy,

8) zobowiàzania finansowe przeznaczone
do obrotu, w tym instrumenty pochodne
b´dàce zobowiàzaniami, wycenia si´
wed∏ug wartoÊci godziwej, z tym ˝e zo-
bowiàzanie, które ma zostaç rozliczone
poprzez przekazanie instrumentu kapita-
∏owego, którego wartoÊci godziwej nie
mo˝na wiarygodnie ustaliç, nale˝y wy-
ceniç w wysokoÊci zamortyzowanego
kosztu. Skutki zmiany wartoÊci godziwej
zobowiàzaƒ finansowych przeznaczo-
nych do obrotu odnosi si´ odpowiednio
do przychodów lub kosztów z operacji fi-
nansowych,

9) zobowiàzania finansowe nieprzeznaczo-
ne do obrotu i nieb´dàce instrumentami
pochodnymi wycenia si´ w kwocie wy-
maganej zap∏aty, która obejmuje rów-
nie˝ odsetki od zobowiàzaƒ.

§ 32b. 1. Zyski lub straty, wynikajàce z zastosowa-
nia po raz pierwszy zasad wyceny akty-
wów i zobowiàzaƒ finansowych ustalo-
nych na dzieƒ 1 stycznia 2002 r., odnosi
si´ na zysk (strat´) z lat ubieg∏ych, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Zyski lub straty, wynikajàce z zastosowa-
nia po raz pierwszy zasad wyceny akty-
wów i zobowiàzaƒ finansowych ustalo-
nych na dzieƒ 1 stycznia 2002 r., odnosi
si´ na kapita∏ z aktualizacji wyceny, jeÊli
skutki wyceny tych aktywów i zobowià-
zaƒ odnosi si´ na kapita∏ z aktualizacji
wyceny.”.

§ 2. Sprawozdania finansowe sporzàdzone przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia,
zgodnie z § 32a i 32b rozporzàdzenia, o którym mowa
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdze-
niem, uznaje si´ za sporzàdzone prawid∏owo.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
30 wrzeÊnia 2002 r.
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