
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 95/2020

z dnia 31 grudnia 2020 roku

Starosty Warszawskiego Zachodniego



ZASADY PROWADZEMA KSIĄG RACHUNKOWYCH

1. Charakterystyka jednostki

Powiat Warszawski Zachodni, zwany dalej Powiatem jest jednostką samorządu terytorialnego

posiadającą osobowość prawną, dla którego księgi rachunkowe prowadzi Starostwo Powiatu

Warszawskiego Zachodniego. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zwane dalej

Starostwem, nieposiadające osobowości prawnej, dla którego księgi rachunkowe prowadzi się

na zasadach jednostki budżetowej. Podstawą gospodarki finansowej Powiatu i Starostwa jest

plan dochodów i wydatków. Za całość gospodarki finansowej Powiatu odpowiada Zarząd

Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

2. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkoivych

Księgi rachunkowe Powiatu i Starostwa prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatu

Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133.

3. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia

do 31 grudnia.

Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, w których sporządza się:

- deklarację ZUS,

- deklaracje US

- deklarację PFRON

- sprawozdanie CEPIK

oraz

- sprawozdania budżetowe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.

U. z 2020 r. poz. 156):

- sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych.

Starostwo sporządza następujące sprawozdania budżetowe:

za okresy miesięczne:

- Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,

- Rb 28S z wykonania planu wydatków budżetowych

• za okresy kwartalne:

- Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,

- RB 27ZZ z wykonania dochodów z realizacji zadań zleconych
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- Rb 288 z wykonania planu wydatków budżetowych,

- Rb 50 z realizacji wydatków zadań zleconych

- Rb Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

- Rb N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

- Rb ZN o stanie należności z zakresu zadań zleconych

. za okresy półroczne:

- Rb 275 z wykonania planu dochodów budżetowych,

- RB 27ZZ z wykonania dochodów z realizacji zadań zleconych

- Rb 28S z wykonania planu wydatków budżetowych,

- Rb 50 z realizacji wydatków zadań zleconych

- Rb Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

- Rb N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

- Rb ZN o stanie należności z zakresu zadań zleconych

- Rb 28NWS z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,

. za okresy roczne:

- Rb 278 z wykonania planu dochodów budżetowych,

- RB 27ZZ z wykonania dochodów z realizacji zadań zleconych

- Rb 288 z wykonania planu wydatków budżetowych,

- Rb 50 z realizacji wydatków zadań zleconych

- Rb Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

- Rb N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

- Rb ZN o stanie należności z zakresu zadań zleconych

- Rb 2SNWS z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,

oraz inne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Starostwo sporządza sprawozdanie finansowe

obejmujące:

. bilansjcdnostki budżetowej,

. rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),

o zestawienie zmian w funduszu jednostki,

„ Informację dodatkową.

W jednostce samorządu terytorialnego :

o bilans z wykonania budżetu,
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. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

• łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i

strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

• łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian

w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów

budżetowych,

• skonsolidowany bilans jst.

Sprawozdania finansowe i budżetowe jednostkowe sporządza się w złotych i groszach,

stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz zgodnie

z obowiązującymi przepisami o sprawozdawczości.

Sprawozdania fbansowe i budżetowe są sporządzane na podstawie danych wynikających z

ksiąg rachunkowych.

4. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy zastosowaniu techniki komputerowej za

pomocą następujących specjalistycznych programów:

. - KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA - INFO SYSTEM, 85-119 Legionowo. Wersja

programu jest na bieżąco aktualizowana, w tym moduł „UmowyFv”

o - KADRY I PŁACE - INFO SYSTEM, 85-119 Legionowo. Wersja programu jest

na bieżąco aktualizowana,

- ŚRODKI TRWAŁE - INFO SYSTEM, 85-119 Legionowo. Wersja prograrnujcst

na bieżąco aktualizowana,

. - KASA - INFO SYSTEM, 85-119 Legionowo. Wersja programu jest na bieżąco

aktualizowana,

. - REJESTR VAT- INFO SYSTEM, 85-119 Legionowo. Wersja programu jest na

bieżąco aktualizowana,

o - UmowyFV- INFO SYSTEM, 85-119 Legionowo. Wersja programu jest na

bieżąco aktualizowana,
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Księgi rachunkowe prowadzone za pomocą oprogramowania Firmy INFO SYSTEM

zapewniają automatyczną kontrolę ciągłości zapisów oraz przenoszenia obrotów i sald.

2. Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego, tj. na 1 stycznia,

a zamyka na dzień kończący rok obrotowy, tj. na 31 grudnia, przy czym ostateczne zamknięcie

i otwarcie ksiąg rachunkowych następuje w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania

finansowego.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości

dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi.

3. Księgi rachunkowe prowadzone przez Starostwo obejmują zbiory zapisów księgowych,

obrotów i sald, które tworzą:

- dziennik,

- księgę główną,

- księgi pomocnicze,

- zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,

- wykaz składników aktywów i pasywów.

Księgi rachunkowe są:

- trwale oznaczone skróconą nazwą jednostki, nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej

oraz nazwą programu przetwarzania,

- prowadzone są wjęzyku i walucie polskiej (w zkaych i groszach),

- wyraźnie oznaczone, co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty

sporządzenia,

- przechowywane starannie.

Księgi rachunkowe podlegają wydrukowaniu nie później niż na koniec roku obrotowego.

Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na inny

komputerowy nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie

krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych.

Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych składają się z automatycznie numerowanych

stron z oznaczcnicm pierwszej i ostatniej strony, zawierające sumowania na kolejnych

stronach w sposób ciągły w roku obrotowym.
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Dziennik prowadzony jest w sposób następujący:

- zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim

chronologicznie,

- zapisy są kolejno numerowane w okresie roku, co pozwała na ich jednoznaczne

powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,

- sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły,

- jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.

4. Dzienniki częściowe prowadzone są dla okreśłonych grup rodzajowych zdarzeń:

a) Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego urząd j st — na zasadach jednostki

budżetowej:

• Wydatki budżetowe

o Dochody budżetowe

• Sumy depozytowe

o Sumy depozytowe- opłaty paszportowe

• Sumy depozytowe- opłaty skarbowe

o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

. Dochody z Majątku Skarbu Państwa

• Dochody Budżetu Państwa

. Rozliczenia podatek VAT

. Projekty unijne

W razie realizacji nowych projektów (krajowefUE) dla każdego z nich będą

prowadzone nowe częściowe dzienniki.

b) Powiat Warszawski Zachodni:

- Budżet główny

- Projekty unijne

W razie realizacji nowych projektów (krajowe/UE dla każdeRo z nich będą prowadzone

nowe częściowe dzienniki.

Na koniec każdego roku obrotowego sporządzane jest zestawienie obrotów dzienników

częściowych.
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5. Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące

zasady:

- podwójnego zapisu,

- systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z

zasadą memoriałową, z wyjątkiem:

- dochodów i wydatków budżetu jst, które są ujmowane w terminie ich zapłaty (zasada

kasowa).

W Starostwie urzędzie jst jako jednostce budżetowej ewidencja przychodów urzędu jst

stanowiących dochody budżetujst, nieujętych w planach finansowych innych samorządowych

jednostek budżetowych, które wplacone zostały bezpośrednio na rachunek budżetu,

dokonywana jest na koniec roku.

6. Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające dla

wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie

z zasadą zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do

przedmiotu ewidencji konta głównego.

Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla:

- środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych

i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,

- rozrachunków z kontrahentami,

- rozrachunków z pracownikami, w tym imieimą ewidencję wynagrodzeń pracowników

zapewniającą uzyskanie informacji, z całego okresu zatrudnienia,

- operacji sprzedaży,

- operacji zakupu,

- kosztów,

- operacji gotówkowych, w tym płatnych kartą płatniczą,

- itmych istotnych składników aktywów i pasywów.

7. Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich

rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach

„7



pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu

z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym.

Ujmowane są na nich:

- obce środki trwałe

- wzajemne rozliczenia między jednostkami,

- plany finansowe dochodów i wydatków budżetowych,

- plany finansowe niewygasających wydatków,

- zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego,

- zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat,

- płatności środków europejskich,

- inne w miarę potrzeb.

8. Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych

wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych,

statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa, z ZUS i US, do których

jednostka została zobowiązana.

Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego okresu

sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, zestawienie obrotów i sald,

zawierające:

a. symbole i nazwy kont,

b. salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy

i narastaj ąco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego,

c. sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy

i narastająco od początku roku oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.

Zestawienia obrotów i sald sporządza się dla każdego dziennika częściowego.

Zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych sporządzane są na koniec miesiąca.

Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienia sald wszystkich kont

ksiąg pomocniczych, a na dzień inwentaryzacji — zestawienia sald inwentaryzowanej grupy

składników aktywów.

Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego podlega wprowadzeniu, w postaci zapisu,

każde zdarzenie gospodarcze, które nastąpiło w danym okresie sprawozdawczym.
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9. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są oryginalne, zatwierdzone dowody księgowe,

stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych zgodnie ze stanem faktycznym, zwane

dalej dowodami źródłowymi, tj.:

- zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów,

- zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom,

- wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki.

Podstawą zapisów są również sporządzone przez jednostkę dowody księgowe, tj.:

- zbiorcze - służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które

muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione,

- korygujące poprzednie zapisy,

- zastępcze - wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu

źródłowego,

- rozliczeniowe - ujmujące już dokonane zapisy, według nowych kryteriów

kwalifikacyjnych.

W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów

źródłowych dopuszcza się:

- za zgodą kierownika jednostki, udokumentowanie operacji gospodarczych za pomocą

księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji,

- udokumentowanie operacji gospodarczych w przypadku braku możliwości uzyskania

zewnętrznych obcych dowodów źródłowych może dotyczyć:

- opłat abonamentu radiowo - telewizyjnego,

- zakupu znaków opłaty sądowej,

- zakupów dokonanych w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, np. części do

samochodów w przypadku awarii wczasie jazdy, akcesoriów drobnych do naprawy urządzeń

teclmicznych, które uległy uszkodzeniu.

- pokwitowania za parking,

- pokwitowania za listy polecone,

- paragonlpokwitowanie z kasy do kwoty 450 zł.

9



10. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe spełniające wymogi

określone w art. 21 ustawy o rachunkowości (z możliwością zastosowania uproszczenia

wynikającego z pkt. la ust. 2).

11. Na dokumencie księgowym (np. faktura, nota, PK, WB) powinien figurować zapis:

* określający, w klóiym miesiącu dokument należy ująć w księgach rachunkowych;

* podpis osoby/osób odpowiedzialnych za powyższe wskazania oraz zapisania w księgach.

12. Zasady dotyczące ewidencji księgowej projektów unijnych podlegają takim samym

uregulowaniom.

13. Stany aktywów i pasywów wykazane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych

wykazywane są w tej samej wysokości jako bilans otwarcia na dzień otwarcia ksiąg

rachunkowych.

14. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu

obrachunkowego w momencie ich wystąpienia, z zastrzeżeniem postanowień określonych

poniżej, tj.:

- w celu dotrzymania terminów sporządzania sprawozdań z wykonania planu wydatków

budżetowych ujmuje się w ewidencji księgowej

- w kosztach i jako zobowiązania — kwoty zobowiązań, wynikające z faktur, rachunków

oraz innych dokumentów księgowych wystawionych i przekazanych przez kontrahentów

wdanym miesiącu sprawozdawczym oraz do 8 dnia następnego miesiąca. Zgodnie z zasadą

istotności powyższy zapis nie ma znaczącego wpływu na wynik finansowy Powiatu, gdyż

nic jest on podatnikiem podatku dochodowego. Do ewidencji księgowej okresu

sprawozdawczego kończącego dany rok obrotowy przyjmuje się w koszty wszystkie

dokumenty księgowe wystawione w miesiącu grudniu i dostarczone do 20 lutego

następnego roku, Po upływie roku obrotowego, którego okres sprawozdawczy dotyczy.

15. Dochody i wydatki ujmowane są w terminach ich zapłaty, niezależnie od rocznego

budżetu, którego dotyczą (zasada kasowa).

16. W ewidencji ujmowane są wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatności

dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków dodatkowo zaangażowanie środków —

prowadzone w ewidencji pozabilansowej. Do ewidencji zaangażowania służą konta

pozabilansowe 998 i 999. Ewidencja zaangażowania jest prowadzona w szczegółowości

klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) oraz kategorii zadania w przypadkach

prowadzenia ewidencji wg zadań. Na zaangażowanie składa się równowartość zawartych

10



umów oraz aneksów do tych umów, wniosków, aktów notarialnych, decyzji, postanowień,

porozumień, innych dokumentów skutkujących zaciągnięciem zobowiązań, a następnie

dokonaniem wydatków budżetowych. W przypadku umów wieloletnich ewidencji podlega

zaangażowanie wydatków zarówno roku bieżącego, jak i lat przyszłych, odpowiednio na

kontach do tego przeznaczonych. Zaangażowanic wydatków budżctowych w danym roku nie

może przekroczyć wielkości określonych w zatwierdzonym planie finansowym.

17. Dopuszcza się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu operacji

gospodarczych.

18. Nie obejmuje się gospodarką magazynową kupowanych na bieżąco, w ilościach

dostosowanych do potrzeb i wydanych bezpośrednio do zużycia materiałów biurowych,

środków czystości i drobnych materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu — materiały te

są odnoszone w koszty bezpośrednio po zakupie.

19. W celu dochodzenia zaległych należności ustala się obowiązek wysyłania upomnień i

podejmowania czynności egzekucyjnych przewidzianych prawem, z zastrzeżeniem, że w

odniesieniu do należności, których wysokość nie przewyższa kosztów wysyłania upomnienia,

działań takich nie podejmuje się.

20. Ustala się, że w odniesieniu do drobnych zakupów, niezbędnych do prowadzenia

działalności jednostki, mogą być udzielane pracownikom zaliczki okresowe/stałe w kwocie

nieprzekraczającej 4000 zł., podlegające rozliczeniu zawsze przed urlopem wypoczynkowym

pracownika oraz na koniec roku obrotowego.

21. Udziela się zaliczek na kraj owe i zagraniczne podróże służbowe stosownie do

obowiązującego prawa w tym zakresie.

22. W wariancie rachunku kosztów przyjętym dla potrzeb zakładowego planu kont

ponoszone koszty rodzajowe są rozliczane w układzie rodzajowym z uwzględnieniem miejsca

powstawania (zespół 4). Do kont syntetycznych zespołu 4 prowadzi się ewidencję analityczną

według podziałek klasyfikacji budżetowej, występującą w planach finansowych, z

dokładnością: dział, rozdział, paragraf.

23. Dowodem dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli zgodności operacji

gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i

rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jest jego podpis

złożony na tym dokumencie pod dyspozycją do wypłaty, bądź zakwalifikowania go do kosztów

(zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o finansach publicznych).
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5. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych

Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokunienwwania

i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 2? ustawy o rachunkowości oraz

z instrukcji w sprawie inwenlaiyzacji i wyceny aktywów i pasywów, stanowiącej załącznik

nr 1 do Zarządzenia Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 7/2018 z dnia? lutego

2018 r.. W jednostce występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:

1) drogą spisu z natury, polegający na: zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych składników

majątku i porównaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie różnic

inwentaryzacyjnych,

2) drogą uzgodnienia z bankami i kontrahentami należności oraz powierzonych kontrahentom

własnych składników aktywów drogą potwierdzenia zgodności ich stanu wykazywanego

w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic,

3) drogą porównania danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami

i weryfikacja realnej wartości tych składników.

Spisowi z natury zgodnie z zakładową instrukcją inwentaryzacji podlegają nieruchomości

zaliczone do inwestycji:

• środki trwałe

. papiery wartościowe w postaci materialnej (tj. takie, w których zawarte w nich prawa

są zapisane na papierowym dokumencie), a gotówka w kasie, także czeki obce i

weksle obce o terminie realizacji poniżej 3 miesięcy,

. papiery wartościowe, np. akcje, obligacje, czeki obce, bony skarbowe, weksle i inne,

o rzeczowe składniki aktywów obrotowych, takie jak materiały oraz towary określone

w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, tj. te, które zgodnie z decyzją

kierownika jednostki obciążają koszty w dniu ich zakupu lub w momencie

wytworzenia, natomiast na dzień bilansowy ustalany jest stan tych składników w

drodze spisu i dokonywana jest ich wycena. Wartość tych składników wprowadzana

jest na odpowiednie konto: 310 „Materiały”, 330 „Towary” oraz korygowane są
koszty w wartości tego stanu.

o rzeczowe składniki aktywów obrotowych niewymienione w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy

o rachunkowości, tj. objęte ewidencją ilościowo-wartościową, ale przechowywane na

terenie niestrzeżonym,
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o składniki majątku ujęte wyłącznie w ewidencji ilościowej w księgach inwentarzowych,

. znajdujące się na terenie niestrzeżonym środki trwałe, z wyjątkiem środków trwałych,

do których dostęp jest znacznie utrudniony i gruntów,

o znajdujące się na terenie niestrzeżonym maszyny i urządzenia wchodzące w skład

środków trwałych w budowie.

Spis z natury dotyczy także składników aktywów, będących własnością innych jednostek,

powierzonych jednostce do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania.

Uzgodnienie stanu przez jego potwierdzenie polega na uzyskaniu od kontrahentów

pisemnego potwierdzenia informacji o stanie aktywów finansowych na rachunkach

bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, stanie należności i stanie aktywów

powierzonych innym jednostkom, a także papierów wartościowych. Potwierdzenie zgodności

stanu podpisuje główny księgowy jednostki. Uzgodnienie stanu dotyczy:

- aktywów finansowych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne

jednostki,

- należności od kontrahentów,

- należności z tytułu udzielonych pożyczek,

- wartości powierzonych innym jednostkom własnych składników aktywów

(potwierdzenie powinno dokonać się w drodze pisemnej i powinno dotyczyć: nazwy i

rodzaju składnika, jego ilości, ceny jednostkowej i wartości bilansowej),

- papierów wartościowych w formie zdematerializowanej.

Salda należności, wynikające z rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami, w tym z

tytułu udzielonych pożyczek, oraz stan aktywów finansowych przechowywanych przez inne

jednostki uzgadniane są przez pisemne wysłanie informacji i pisemne potwierdzenie lub

zgłoszenie zastrzeżeń do jego wysokości.

Tej formy inwentaryzacji nie stosuje się do:

- należności spornych i wątpliwych,

- należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,

- należności od pracowników,

- należności z tytułów publicznoprawnych,



- innych aktywów i pasywów, dla których przeprowadzenie ich spisu z natury lub

uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe.

Porównanie stanu zapisów w księgach z dokumentami ma na celu zweryfikowanie stanu

wynikającego z dokumentacji ze stanem ewidencyjnym aktywów i pasywów

niepodlegających spisowi z natury i uzgodnienie stanu.

Ta fonia inwentaryzacji dotyczy m.in.:

- wartości niematerialnych i prawnych,

- praw zakwalifikowanych do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 lit, a

ustawy o rachunkowości,

- długoterminowych aktywów finansowych, np. akcji i udziałów współkach,

- środków trwałych w budowie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń,

- materiałów i towarów w drodze oraz dostaw niefakturowanych,

- środków pieniężnych w drodze,

- czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów,

- należności spornych, wątpliwych, należności i zobowiązań wobec pracowników oraz

publicznoprawnych,

- należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,

- aktywów i pasywów wymienionych w art. 26 ust. I pkt 1—2, jeżeli przeprowadzenie

ich spisu z natury lub uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe,

- gruntów i trudno dostępnych oglądowi środków trwałych,

- funduszy własnych i funduszy specjalnych,

- rezerw i przychodów przyszłych okresów,

- innych rozliczeń międzyokresowych,

Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych ma na celu:

-weryfikację ich stanu księgowego przez sprawdzenie prawidłowości udokumentowania

poszczególnych tytułów praw majątkowych,

sprawdzenie prawidłowości wysokości dokonanych odpisów umorzeniowych, a

zwłaszcza zgodności ustaleń kierownika jednostki z okresami amortyzacji przewidzianymi

w ustawie o podatku dochodowym.
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Rozliczenia międzyokresowe kosztów:

- czynne inwentaryzuje się, sprawdząjąc wielkość tych kosztów z ich dokumentacją oraz

weryfikując sposób ich rozliczania, mając na uwadze zasadę współmierności przychodów i

kosztów oraz uregulowania zawarte w art. 6 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości,

- bierne inwentaryzuje się poprzez sprawdzenie zasadności ich zarachowania w koszty

bieżącego okresu oraz zgodności z art. 6 ust. 2 i art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Grunty i budynki wykazywane są w aktywach bilansu jednostki budżetowej pod warunkiem,

że zostały jej przekazane w trwały zarząd, tzn. że jednostka posiada odpowiednie dokumenty

w postaci: decyzji organu wykonawczego o przekazaniu w trwały zarząd, protokołów zdawczo-

odbiorczych potwierdzających przekazanie nieruchomości jednostce, potwierdzenia wpisu do

ksiąg wieczystych.

Grunty i budynki wykazywane są w aktywach bilansu urzędu jednostki samorządu

terytorialnego (w przypadku braku ww. dokumentów).

Grunty i budynki wykazywane są w zasobach Skarbu Państwa (w przypadku braku ww.

dokumentów).

Grunty i budynki inwentaryzuje się poprzez porównanie danych księgowych z odpowiednimi

dokumentami:

• wyciągami z ksiąg wieczystych,

. decyzją organu wykonawczego o przekazaniu w trwały zarząd oraz protokołem

zdawczoodbiorczym,

. umową o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa

jednostce samorządu terytorialnego,

. umową spisaną w formie aktu notarialnego nabywania na mocy decyzji

administracyjnych.

W jednostce samorządu terytorialnego:

Inwentaryzacja nieruchomości zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji

księgowej z ewidencją:

- powiatowego zasobu nieruchomości,

- zasobu nieruchomości skarbu państwa.

Dobra kultury i zapasy wojenne podlegają inwentaryzacji według zasad określonych w

odrębnych przepisach.
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Fundusz jednostki, fundusze specjalnego przeznaczenia i fundusze celowe inwentaryzuje się,

weryfikując zmiany ich stanu (zwiększenia albo zmniejszenia) w minionym roku w świetle

obowiązujących pizepisów regulujących tc fundusze.

Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych przychodów polega na weryfikacji ich stanu

księgowego przez sprawdzenie prawidłowości udokumentowania poszczególnych tytułów

tych przychodów w oparciu o zawarte umowy i decyzje w przypadku długoterminowych

należności z tytułu dochodów budżetowych. Należności długoterminowe budżetu to

należności, których termin płatności przypada na następny rok budżetowy lub lata kolejne.

Inwentaryzacja rezerw na zobowiązania polega na weryfikacji stanu księgowego z

odpowiednimi dokumentami, np. pozwalającymi na wiarygodne oszacowanie skutków

toczącego się postępowania sądowego, ukazującymi wartość przedmiotu pozwu czy też

zawierającymi ryczałty od dostawców udzielone jednostce na pokrycie kosztów

ewentualnych napraw gwarancyjnych.

Terminy inwentaryzowania skiadników majątkowych.

1) Ustala się następujące terminy inwentaryzowania składników majątkowych:

a) co 4 lata: znajdujące się na terenie strzeżonym środki trwałe oraz maszyny i urządzenia

wchodzące w skład środków trwałych w budowie, a także nieruchomości zaliczane do

środków trwałych oraz inwestycje,

b) co rok: pozostałe składniki aktywów i pasywów.

2) Ustala się z uwzględnieniem częstotliwości określonej w punkcie 1), następujące terminy

inwentaryzacji:

a) na dzień bilansowy każdego roku:

o aktywów pieniężnych

o kredytów bankowych

o papierów wartościowych

. materiałów, towarów, które bezpośrednio z zakupu obciążają koszty działalności

. składników aktywów i pasywów, których stan ustala się drogą weryfikacji;

b) w ostatnim kwartale roku:

. środków trwałych w budowie
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. nieruchomości zaliczonych do środków trwałych,

. materiałów w magazynie

. stanu należności

. stanu udzielonych i otrzymanych pożyczek

. wartości powierzonych innym jednostkom własnych składników majątku, z

wyjątkiem znajdujących się w posiadaniu jednostek świadczących usługi

pocztowe, transportowe, spedycyjne, składowania

. aktywów objętych wyłącznie ewidencją ilościową

. aktywów będących własnością innych jednostek.

c) zawsze:

. w dniu zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej mienie,

. w sytuacji wystąpienia wypadków losowych i innych, w wyniku, których nastąpiło

lub zachodzi podejrzenie naruszenia stanu składników majątku.

3) Inwentaryzację przeprowadza się również na dzień poprzedzający likwidację jednostki.
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