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Rozdział I. Ogólne zasady sporządzania 
sprawozdań finansowych oraz zamknięcie 
ksiąg rachunkowych

1. Przepisy regulujące sporządzanie sprawozdań 
finansowych za 2015 r.
Pierwszoplanowym aktem prawnym regulującym gospodarkę finansową jednostek 
sektora finansów publicznych, w tym jednostek pomocy społecznej (samorządowe 
jednostki budżetowe) jest FinPubU. Na podstawie art. 40 ust. 1 FinPubU jednostki te pro-
wadzą rachunkowość zgodnie z przepisami RachU, z uwzględnieniem zasad określonych 
w FinPubU i jej aktach wykonawczych.

Podstawowym aktem normującym prawo bilansowe jest RachU.

Do sprawozdań finansowych sporządzanych za 2015 r. ma zastosowanie Szczeg-
ZasRachR, gdzie w rozdziale 5. zawarte zostały ogólne zasady sporządzania sprawozdań 
finansowych.

Pozostałe akty prawne mające wpływ na sporządzane sprawozdania finansowe za 
2015 r. to:
1) rozporządzenie Ministra Finansów z 16.1.2014 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej,
2) rozporządzenie Ministra Finansów z 2.3.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych. 

Ważne

W celu dokonania kompletnej analizy aktualnego stanu prawnego należy zapoznać się ze sta-
tutem jednostki, ogólnie obowiązującymi aktami prawnymi, aktami prawa miejscowego i do-
kumentami systemu organizacji rachunkowości wytwarzanymi na szczeblu danej jednostki 
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sektora finansów publicznych, a  następnie wszystkie te dokumenty przeanalizować. Dzięki 
temu pracownicy komórki finansów będą mieli pewność, że posiadają wiedzę o podstawach 
prawnych i nie dojdzie do ominięcia żadnego zagadnienia.

Weryfikację przepisów należy przeprowadzić w sposób chronologiczny według następu-
jącej kolejności:
1) ustawy,
2) rozporządzenia wykonawcze do ustaw,
3) akty prawa miejscowego,
4) regulaminy, zarządzenia, wytyczne lub procedury,
5) instrukcje systemu organizacji rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na podstawie rzetelnie prowadzonych i za-
mkniętych ksiąg rachunkowych za rok obrotowy.

2. Nadrzędne zasady rachunkowości
Podstawowym warunkiem, decydującym o prawidłowym zamknięciu roku obrotowego, 
jest przestrzeganie wszystkich zasad rachunkowości określonych w RachU. Powyższe 
zasady przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Nadrzędne zasady rachunkowości

Lp. Zasada Podstawa 
prawna Treść

1. Rzetelnego  
obrazu

Art. 4 ust. 1 
RachU

Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (po-
litykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając 
sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy

Art. 24 ust. 2 
RachU

Księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokona-
ne w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty

Art. 24 ust. 3 
RachU

Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bezbłęd-
nie, jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie 
wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym 
miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapi-
sów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur 
obliczeniowych

Art. 24 ust. 4 
RachU

Księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeże-
li umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych 
w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowa-
nych procedur obliczeniowych, a w szczególności:
1) udokumentowanie zapisów pozwala na identyfika-

cję dowodów i sposobu ich zapisania w księgach 
rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania 
danych;
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2. Nadrzędne zasady rachunkowości

Lp. Zasada Podstawa 
prawna Treść

cd. Art. 24 ust. 4 
RachU

2) zapisy uporządkowane są chronologicznie i syste-
matycznie według kryteriów klasyfikacji umożliwiają-
cych sporządzenie obowiązujących jednostkę spra-
wozdań finansowych i innych sprawozdań, w tym 
deklaracji podatkowych, oraz dokonanie rozliczeń 
finansowych;

3) w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy 
użyciu komputera zapewniona jest kontrola kom-
pletności zbiorów systemu rachunkowości oraz pa-
rametrów przetwarzania danych;

4) zapewniony jest dostęp do zbiorów danych pozwa-
lających, bez względu na stosowaną technikę, na 
uzyskanie w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany 
okres sprawozdawczy jasnych i zrozumiałych infor-
macji o treści zapisów dokonanych

2. Przewagi treści 
nad formą

Art. 4 ust. 2 
RachU

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się 
w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu 
finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Oznacza 
to, że w razie wątpliwości przy ocenie danego zdarzenia 
przyjmuje się rzeczywistą treść operacji. Zasadę tę sto-
suje się w sytuacjach wyjątkowych, przeważnie wtedy, 
gdy zachodzi kolizja między zasadą rzetelnego obrazu 
a wymogami określonymi przepisami prawa, przyjmując 
za podstawę wykazania operacji w księgach rachunko-
wych jej rzeczywistą treść ekonomiczną. Zatem stosowa-
nie tej metody jest ściśle związane z zasadą rzetelnego 
obrazu, co potwierdza art. 4 ust. 1 i 2 RachU. Należy 
jednak pamiętać, że ustawa niekiedy jednoznacznie na-
kazuje tok postępowania.
Nie ma zastosowania zasada przewagi treści nad formą, 
jeśli sposób wykazania danej operacji gospodarczej lub 
finansowej w księgach rachunkowych byłby sprzeczny 
z odpowiednimi, ściśle określonymi przepisami prawa bi-
lansowego, ponieważ treść każdej operacji ujętej w księ-
gach rachunkowych zawsze musi odzwierciedlać stan 
rzeczywisty danego zdarzenia

3. Memoriału Art. 6 ust. 1 
RachU

W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszyst-
kie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody 
i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami do-
tyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu 
ich zapłaty

4. Współmierno-
ści przychodów 
i związanych 
z nimi kosztów

Art. 6 ust. 2,
art. 39 i 41 
RachU

Do aktywów i pasywów danego okresu sprawozdawcze-
go powinny być zaliczane koszty lub przychody dotyczące 
przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres kosz-
ty, które nie zostały jeszcze poniesione. Oznacza to, że 
na wynik finansowy roku bieżącego wpływają:
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Lp. Zasada Podstawa 
prawna Treść

cd. Art. 6 ust. 2,
art. 39 i 41 
RachU

1) uzyskane w tym roku przychody ze sprzedaży pro-
duktów, towarów i materiałów oraz operacji finanso-
wych;

2) związane z tymi przychodami, konieczne dla ich 
osiągnięcia i współmierne do nich koszty:
a) rzeczywiście poniesione i opłacone w roku bie-

żącym,
b) poniesione w latach poprzednich i aktywowane, 

a w części przypadające na bieżący rok obrotowy,
c) koszty jeszcze nieopłacone lub nienotyfikowane.

Stąd też – w myśl art. 39 RachU – możliwe jest akty-
wowanie kosztów przypadających na przyszłe okresy 
sprawozdawcze (czynne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów) oraz dokonywanie biernych rozliczeń między-
okresowych kosztów.
Stosując zasadę współmierności przychodów i związa-
nych z nimi kosztów, należy uwzględnić również rozlicze-
nia międzyokresowe przychodów (art. 41), dokonywane 
z zachowaniem zasady ostrożności, obejmujące równo-
wartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów 
środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi 
w przyszłych okresach sprawozdawczych (art. 41 ust. 1 
pkt 1 RachU), np.: przedpłata (zaliczka) otrzymana od 
zleceniodawcy na określone umową usługi remontowe

5. Ostrożności Art. 7 ust. 1 
RachU

Obowiązkowo, w wyniku finansowym ustalanym na dzień 
bilansowy, należy uwzględnić te zdarzenia, które po-
wodują obniżenie wartości aktywów lub grożące straty, 
a w konsekwencji mają wpływ na wynik finansowy. Sto-
sowanie tej zasady wyraża się w obowiązku urealnienia 
wartości aktywów poprzez aktualizację ich wartości do 
stanu zapewniającego korzyści ekonomiczne w przyszło-
ści oraz utworzenia rezerw na znane jednostce ryzyko, 
grożące straty lub skutki innych zdarzeń. Z zasady tej 
wynika także częściowe odstępstwo od zasady memo-
riału i zasady współmierności, wyrażające się w tym, że 
RachU nakazuje zaliczyć do wyniku finansowego roku 
bieżącego, bez względu na jego wielkość, wyłącznie nie-
wątpliwe pozostałe przychody operacyjne i straty nad-
zwyczajne, co wyklucza możliwość rozliczeń międzyokre-
sowych z wymienionych tytułów.
Wskazane zmniejszenia wartości użytkowej składników 
aktywów, które obowiązkowo należy uwzględnić w wyni-
ku finansowym, dotyczą: zapasów towarów, produktów, 
materiałów i rzeczowych składników majątku trwałego, 
na skutek trwałej utraty przez nie wartości użytkowej
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2. Nadrzędne zasady rachunkowości

Lp. Zasada Podstawa 
prawna Treść

cd. Art. 7 ust. 1 
RachU

lub handlowej i w każdym przypadku, gdy istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że dany składnik aktywów nie 
przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub całości 
przewidywanych korzyści ekonomicznych.
Dotyczy to również należności, których spłata przez na-
bywców jest zagrożona bądź wyegzekwowanie ich może 
nastręczać trudności lub jest niemożliwe i w związku 
z tym wartość ich wymaga aktualizacji (art. 35 ust. 1 
RachU)

6. Indywidual nej 
oceny

Art. 7 ust. 3 
RachU

Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, 
przychodów i związanych z nimi kosztów oraz zysków 
i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można 
kompensować ze sobą różnych, co do rodzaju i przezna-
czenia, aktywów i pasywów przychodów i związanych 
z nimi kosztów oraz zysków i strat nadzwyczajnych. Sto-
sowanie tej zasady jest konieczne zwłaszcza w odnie-
sieniu do rzeczowych składników aktywów obrotowych, 
jeśli stosowana przez jednostkę metoda ich ewidencji 
księgowej umożliwia ustalenie ilości każdego składnika 
majątku oddzielnie. Według tej zasady w księgach ra-
chunkowych oraz w rachunku zysków i strat wykazuje się 
oddzielnie szkody i odrębnie odszkodowania z tytułu tych 
szkód, dotyczące składników majątku zniszczonego na 
skutek zdarzenia losowego

7. Istotności Art. 8 ust. 1 
RachU

Jednostka, określając zasady (politykę) rachunkowości, 
ma obowiązek zapewnić wyodrębnienie w księgach ra-
chunkowych wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sy-
tuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, 
przy zachowaniu zasady ostrożności. Oznacza to obowią-
zek uwzględniania zasadniczych, w warunkach dla danej 
jednostki, zasad prowadzenia rachunkowości, spośród 
możliwych do wyboru, zapewniających prawidłowe pro-
wadzenie ksiąg rachunkowych, skuteczne sprawowanie 
kontroli wewnętrznej oraz niezbędne informacje do spo-
rządzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Jednostka może, w ramach przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości, stosować uproszczenia ewidencji księgo-
wej i sprawozdawczości finansowej, jeżeli nie wywiera to 
istotnie ujemnego wpływu na obowiązek rzetelnego i ja-
snego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej 
oraz wyniku finansowego (art. 4 ust. 4 RachU). 
W celu zapewnienia rzetelnego i jasnego przedstawie-
nia sytuacji majątkowej i finansowej jednostka może, 
ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez 
względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas 
stosowane rozwiązania na inne przewidziane ustawą. 
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Lp. Zasada Podstawa 
prawna Treść

cd. Art. 8 ust. 1 
RachU

Zmiana ta wymaga określenia w informacji dodatkowej jej 
wpływu na sprawozdania finansowe, wymagane innymi niż 
RachU przepisami prawa, jeżeli zostały one sporządzone 
za okres, w którym rozwiązania te uległy zmianie. W takim 
przypadku należy w sprawozdaniu finansowym jednostki za 
rok obrotowy, w którym zmiany te nastąpiły:
1) podać przyczyny tych zmian,
2) określić liczbowo ich wpływ na wynik finansowy,
3) zapewnić porównywalność danych sprawozdania 

finansowego, dotyczących roku poprzedzającego rok 
obrotowy, w którym dokonano zmian

8. Ciągłości – po-
równywalności 
(zwana zasadą 
kontynuacji)

Art. 5 ust. 1,
art. 8 ust. 2 
RachU

Przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowo-
ści należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolej-
nych latach obrotowych:
1) jednakowego grupowania operacji w księgach ra-

chunkowych w ciągu roku bieżącego i w kolejnych 
latach obrotowych, sumując je w większe zbiory 
i ustalając salda kont bilansowych i wynikowych;

2) wyceny aktywów i pasywów według jednakowych za-
sad przyjętych do stosowania w zakładowym planie 
kont w ciągu roku bieżącego i na dzień bilansowy 
oraz następujących po sobie latach obrotowych;

3) ustalenia wyniku finansowego (zysku, straty) według 
tych samych zasad.

Zmiana przyjętych do stosowania sposobów grupowa-
nia operacji gospodarczych i finansowych w księgach 
rachunkowych może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy 
obligują do tego przepisy RachU, względnie zmiana prze-
pisów regulujących zagadnienia związane ze specyfiką 
gospodarki finansowej określonej grupy jednostek.
Zarówno przed zmianą przepisów, jak i po zmianie wy-
magane jest zapewnienie porównywalności poszcze-
gólnych grup aktywów i pasywów oraz przychodów 
i związanych z nimi kosztów. Wykazane w księgach 
rachunkowych na dzień bilansowy stany aktywów i pasy-
wów należy ująć w tej samej wysokości na dzień otwar-
cia tych ksiąg w następnym roku obrotowym. 
Stosowanie zasady ciągłości (porównywalności) dotyczy 
także przyjętych przez jednostkę uproszczeń w ewidencji 
księgowej oraz wyceny aktywów i pasywów, z uwzględ-
nieniem zasady istotności. Na podstawie przepisów 
RachU przy stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości 
przyjmuje się założenia, że jednostka będzie kontynu-
owała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność 
w niezmienionym istotnie zakresie, bez postawienia jej 
w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne 
ze stanem faktycznym lub prawnym. 
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2. Nadrzędne zasady rachunkowości

Lp. Zasada Podstawa 
prawna Treść

cd. Art. 5 ust. 1,
art. 8 ust. 2 
RachU

Przy ustalaniu zdolności jednostki do kontynuowania 
działalności jej kierownik powinien uwzględnić wszystkie 
informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania 
finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, 
obejmującej okres nie krótszy niż rok od dnia bilansowego. 
Należy pamiętać, że zmiana uprzednio przyjętych zasad 
rachunkowości wymaga uwzględnienia zasad zawartych 
w art. 8 ust. 2 oraz ust. 3 RachU

9. Dokumento-
wania każdego 
zapisu i chro-
nologii

Art. 14 i 15 
ust. 2 RachU

Podstawowym urządzeniem księgowym jest dziennik, 
który ma zawierać chronologiczne ujęcie zdarzeń, ja-
kie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Bez 
względu na technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych 
dziennik powinien umożliwiać uzgodnienie jego obro-
tów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi 
głównej. Natomiast zapisy w dzienniku muszą być kolejno 
numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób 
ciągły. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien 
umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi 
i zatwierdzonymi dowodami księgowymi. W przypadku sto-
sowania dzienników częściowych, grupujących zdarzenia 
według ich rodzajów, należy sporządzić zestawienie obro-
tów tych dzienników za dany okres sprawozdawczy. Przy 
prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera 
zapis księgowy powinien mieć automatycznie nadany nu-
mer pozycji (nie mylić z numerem identyfikacyjnym dowodu 
księgowego), pod którą został wprowadzony do dziennika, 
a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzial-
nej za treść zapisu

10. Systematyki 
i podwójnego 
zapisu

Art. 15 i 16 
RachU

Do podstawowych urządzeń księgowych zalicza się rów-
nież konta księgi głównej, które mają zawierać zapisy 
o zdarzeniach w ujęciu systematycznym (pogrupowane 
według różnych kryteriów). Należy pamiętać, że na kon-
tach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych 
uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgod-
nie z zasadą podwójnego zapisu, tzn. na stronie Wn 
jednego konta w korespondencji ze stroną Ma innego 
konta. Nie może być zapisów, z wyjątkiem zapisów tech-
nicznych (Wn konto 130, Ma konto 130) dokonanych na 
tym samym koncie syntetycznym (księgi głównej). Jesz-
cze inny układ zapisów prezentuje się na kontach ksiąg 
pomocniczych, które zawierają zapisy będące uszczegó-
łowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. 
Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodręb-
niony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputero-
wych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami 
na kontach księgi głównej
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Ponadto w przypadku jednostek pomocy społecznej należy pamiętać o zasadach zawar-
tych w art. 40 FinPubU, zgodnie z którymi plan kont jednostek budżetowych powinien 
uwzględniać, że:
1) dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budże-

tu, którego dotyczą;
2) ujmuje się również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów 

i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów – także zaangażowanie środków, 
3) odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje w momencie ich 

zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek 
należnych na koniec tego kwartału.

3. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych 
przez jednostki pomocy społecznej
Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki pomocy społecznej, sporządzają 
sprawozdanie finansowe, składające się z:
1) bilansu,
2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
3) zestawienia zmian w funduszu.

Bilans przedstawia zasoby majątkowe jednostki pomocy społecznej i sposób ich finansowa-
nia. Sporządzany jest zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 5 do SzczegZasRachR.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) prezentuje przychody i koszty jednost-
ki, pogrupowane według rodzaju działalności, oraz przedstawia jej wynik finansowy 
(w jednostkach pomocy społecznej jest to zawsze strata). Powinien zawierać informacje 
określone w załączniku nr 7 do SzczegZasRachR.

Należy pamiętać, że zestawienie zmian w funduszu pełni rolę technicznego zestawienia 
obrotów na koncie 800 „Fundusz jednostki” i powinno zawierać informacje w zakresie 
ustalonym w załączniku nr 8 do SzczegZasRachR.

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na podstawie rzetelnie prowadzonych ksiąg 
rachunkowych za rok obrotowy, ze stanem na 31 grudnia. W jednostkach pomocy 
społecznej rokiem obrotowym jest rok budżetowy, natomiast okresem sprawozdawczym 
jest miesiąc. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki powinno 
nastąpić do 30 kwietnia roku następnego. Sprawozdanie finansowe sporządzane ma być 
w języku polskim i w polskiej walucie. Dane liczbowe wykazuje się w złotych i w gro-
szach.

Termin sporządzenia sprawozdań dla jednostek pomocy społecznej został określony na 
31 marca roku następującego po dniu bilansowym.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe podpisują główny księgowy i kierownik jednostki 
pomocy społecznej. Następnie składane jest ono zarządowi JST.
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4. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 r. 
w jednostkach pomocy społecznej
Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek pomocy społecznej jest czynnością wieloeta-
pową, która obejmuje:
1) sprawdzenie poprawności i kompletności księgowań wszystkich dowodów księgo-

wych dokumentujących zdarzenia i operacje gospodarcze dotyczące danego roku 
obrotowego,

2) przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków 
w księgach rachunkowych,

3) zapewnienie współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów,
4) weryfikację i aktualizację wyceny składników aktywów i pasywów zgodnie z art. 28 

RachU,
5) ustalenie wyniku finansowego,
6) uzgodnienie obrotów dziennika z obrotami kont księgi głównej oraz obrotów i sald 

kont księgi głównej z zestawieniem obrotów i sald,
7) ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.

4.1. Zapewnienie kompletności ksiąg rachunkowych
Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się na podstawie prawidłowo prowadzonych, 
zamkniętych ksiąg rachunkowych. Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje w kolej-
nych etapach, obejmujących wiele czynności, takich jak:
1) wprowadzenie do nich wszystkich operacji i zdarzeń dotyczących danego roku 

obrotowego,
2) uzgodnienie ze sobą obrotów i sald stosowanych urządzeń księgowych, sald kont 

analitycznych z odpowiednimi kontami syntetycznymi oraz kart wydatków z koszta-
mi w poszczególnych paragrafach, a następnie w grupach kosztów.

Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych należy upewnić się, czy wszystkie dowody księ-
gowe dotyczące kończącego się roku obrotowego zostały ujęte. Obowiązek kompletnego 
ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów 
księgowych dotyczących danego roku obrotowego wynika z art. 6 ust. 1 RachU, zgodnie 
z którym w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przy-
padające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami 
dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

W związku z tym że w okresie od początku roku, następującego po roku bilansowym, 
do czasu zamknięcia ksiąg rachunkowych wpływają zarówno dokumenty dotyczące 
bieżącego roku, jak i roku ubiegłego, należy dochować szczególnej staranności przy 
kwalifikacji dokumentów do odpowiednich okresów sprawozdawczych.

Aby mieć pewność co do kompletności i poprawności zapisów w księgach rachunkowych, 
należy przeprowadzić kontrolę terminowości spływu do komórki księgowości wszystkich 
dokumentów źródłowych, dotyczących operacji gospodarczych podlegających ujęciu 
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w księgach rachunkowych w roku obrotowym. Ponadto należy dokonać ponownej kon-
troli prawidłowości zaksięgowanych dowodów (w tym poprawności ich dekretacji).

Ważne

W jednostkach pomocy społecznej ważne jest przeanalizowanie dostarczonych do księgowo-
ści decyzji administracyjnych zobowiązujących do zapłaty (dotyczy to również decyzji odno-
śnie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń) oraz decyzji, z których wynika przypis na-
leżności za świadczone usługi.

W rocznych sprawozdaniach Rb-28S i Rb-27S, sporządzanych w terminie do 1 lutego, 
zostają wykazane odpowiednio wydatki i zobowiązania oraz dochody i należności, 
które wynikają z planu finansowego jednostki. Dodatkowo w Rb-N (statystyczne spra-
wozdanie o należnościach JST) i Rb-ZN (statystyczne sprawozdanie o należnościach 
budżetu państwa), sporządzanych w terminie do 1 lutego, zostają wykazane pozostałe 
należności przypisane w jednostce, a nieznajdujące się w jej planie dochodów, np. na-
leżności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, czy też należności od 
dłużników alimentacyjnych w części należnej JST (gminy dłużników) i budżetowi pań-
stwa. Warto zatem sporządzić protokół z weryfikacji należności, aby sprawnie ustalić ich 
rodzaj i przyporządkować do odpowiedniej pozycji w bilansie jednostki. Jeżeli jednostka 
pomocy społecznej wystawiała w końcu roku (IV kwartał) noty obciążeniowe, należy 
wówczas wystąpić z zapytaniem o saldo celem uzyskania zapewnienia, że należność 
została uznana przez podmiot obciążony. Ponadto w przypadku ustalania zobowiązań 
należy pamiętać o naliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników 
i zaksięgowaniu go w koszty roku obrotowego, za który sporządzamy sprawozdania. 
Również wszelkie dowody księgowe dotyczące kosztów roku poprzedniego powinny 
być zaksięgowane w koszty roku ubiegłego do 85. dnia po dniu bilansowym, co wynika 
z zasady memoriału, według której w księgach rachunkowych jednostki powinny być 
ujęte wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz, dotyczące danego roku obrotowego 
przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, niezależnie od terminu 
ich zapłaty (art. 6 ust. 1 RachU).

4.2. Inwentaryzacja w związku z zamknięciem roku obrotowego
Jednostki pomocy społecznej przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego 
inwentaryzację (art. 26 RachU). Prawo bilansowe nakazuje przeprowadzenie inwentary-
zacji na dzień bilansowy, jednak w wielu przypadkach termin ten jest dotrzymany, jeżeli 
inwentaryzację rozpocznie się trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończy 
do 15 stycznia następnego roku, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie 
może być ustalony po dniu bilansowym.
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Ważne

Inwentaryzacja stanowi podstawowe narzędzie służące właściwemu zamknięciu ksiąg ra-
chunkowych jednostki pomocy społecznej. Przeprowadza się ją każdego roku, ze stanem na 
31 grudnia.

Cele inwentaryzacji
Przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostce pomocy społecznej ma na celu:
1) doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem 

rzeczywistym,
2) dokonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku,
3) rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie,
4) przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkowej jednostki.

Metody inwentaryzacji
Inwentaryzacja – zgodnie z art. 26 RachU – może być przeprowadzona na trzy sposoby 
(opisane np. w instrukcji inwentaryzacyjnej) poprzez:
1) spis z natury – zasadniczy sposób ustalania aktywów jednostki;
2) uzgadnianie (potwierdzanie) sald – metoda ta polega na wysyłaniu do kontra-

hentów informacji o wysokości sald wynikających z ksiąg rachunkowych jednostki; 
uzgodnienie sald należności może odbywać się w następujących formach:
a) pisemnej na drukach ogólnie dostępnych lub opracowanych przez jednostkę – 

uzgodnienie sald (jego wzór został przedstawiony w rozdziale VI) lub wydru-
kach komputerowych,

b) potwierdzenie faksem lub pocztą elektroniczną,
c) w ostateczności telefonicznie (w takim przypadku należy sporządzić notatkę 

służbową z przeprowadzonej rozmowy);
przepisy nie dopuszczają „milczącego potwierdzenia salda”, tzn. salda niepotwier-
dzonego nie uznaje się za zgodne;

3) weryfikację (porównywanie) danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi 
dokumentami – potwierdzeniem tak przeprowadzonej inwentaryzacji jest adnotacja 
w księgach rachunkowych, np.: „Przeprowadzono weryfikację na dzień …….. Saldo 
jest zgodne.” oraz sporządzenie protokołu z weryfikacji należności (jego wzór 
został przedstawiony w rozdziale VI), metoda ta bowiem w głównej mierze dotyczy 
należności (w jednostkach pomocy społecznej – należności od osób fizycznych).

Terminy inwentaryzacji
Ustalone w RachU terminy, metody i częstotliwość inwentaryzacji przedstawiono w ta-
beli zamieszczonej poniżej.



14

Część I.  Rozdział I .  Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych...

Tabela 2. Sposób, terminy i częstotliwość inwentaryzacji okresowej

Lp. Rodzaj aktywów i pasywów Sposób inwentaryzacji Termin i częstotliwość
1. Grunty i środki trwałe 

trudno dostępne oglądowi
Porównanie danych ksiąg ra-
chunkowych z odpowiednimi 
dokumentami i weryfikacja 
realnej wartości tych składni-
ków – jeśli nie było możliwe 
przeprowadzenie inwentaryzacji 
metodą spisu z natury

Na ostatni dzień roku obroto-
wego, z możliwością jej prze-
prowadzenia w IV kwartale 
roku obrotowego i do 15. dnia 
roku następnego

2. Środki trwałe oraz pozo-
stałe środki trwałe (znaj-
dujące się na terenie 
strzeżonym)

Spis z natury Raz w ciągu 4 lat na terenie 
strzeżonym

3. Wartości niematerialne 
i prawne

Porównanie danych ksiąg ra-
chunkowych z odpowiednimi 
dokumentami i weryfikacja real-
nej wartości tych składników

Na ostatni dzień roku obroto-
wego, z możliwością jej prze-
prowadzenia w IV kwartale 
roku obrotowego i do 15. dnia 
roku następnego

4. Środki pieniężne (z wyjąt-
kiem zgromadzonych na 
rachunkach bankowych) 
i inne papiery wartościowe 
w formie zmaterializowanej

Spis z natury Na ostatni dzień roku  
obrotowego

5. Środki pieniężne zgro-
madzone na rachunkach 
bankowych

Uzyskanie pisemnego potwier-
dzenia od banku prawidłowości 
wykazanego salda

Na ostatni dzień roku  
obrotowego

6. Zapasy materiałów, pro-
duktów gotowych i półpro-
duktów znajdujących się 
na składowisku strzeżo-
nym i objętych ewidencją 
ilościowo-wartościową

Spis z natury Na ostatni dzień roku obroto-
wego, z możliwością jej prze-
prowadzenia w IV kwartale 
roku obrotowego i do 15. dnia 
roku następnego – raz w ciągu 
dwóch lat

7. Należności, w tym udzie-
lone pożyczki (z wyjąt-
kiem należności spornych 
i wątpliwych, należności 
i zobowiązań wobec osób 
nieprowadzących ksiąg 
rachunkowych, z tytułów 
publicznoprawnych)

Uzyskanie pisemnego potwier-
dzenia od kontrahenta prawi-
dłowości salda wykazanego 
w księgach rachunkowych

Na ostatni dzień każdego roku 
obrotowego, z możliwością jej 
przeprowadzenia w IV kwartale 
roku obrotowego i do 15. dnia 
roku następnego

8. Powierzone kontrahentom 
własne składniki aktywów

Uzyskanie od kontrahenta pi-
semnego potwierdzenia pra-
widłowości salda wykazanego 
w księgach rachunkowych
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Lp. Rodzaj aktywów i pasywów Sposób inwentaryzacji Termin i częstotliwość
9. Należności i zobowiązania 

wobec pracowników
Porównanie danych ksiąg ra-
chunkowych z odpowiednimi 
dokumentami i weryfikacja ich 
realnej wartości

Na ostatni dzień każdego roku 
obrotowego, z możliwością jej 
przeprowadzenia w IV kwartale 
roku obrotowego i do 15. dnia 
roku następnego

10. Należności i zobowiązania 
publicznoprawne

Porównanie danych ksiąg ra-
chunkowych z odpowiednimi 
dokumentami i weryfikacja ich 
realnej wartości

Na ostatni dzień każdego roku 
obrotowego, z możliwością jej 
przeprowadzenia w IV kwartale 
roku obrotowego i do 15. dnia 
roku następnego

11. Należności sporne i wąt-
pliwe

Porównanie danych ksiąg ra-
chunkowych z odpowiednimi 
dokumentami i weryfikacja ich 
realnej wartości

Na ostatni dzień każdego roku 
obrotowego, z możliwością jej 
przeprowadzenia w IV kwartale 
roku obrotowego i do 15. dnia 
roku następnego

12. Pozostałe niewymienione 
aktywa i pasywa

Porównanie danych ksiąg ra-
chunkowych z odpowiednimi 
dokumentami i weryfikacja 
ich realnej wartości – jeśli nie 
było możliwe przeprowadzenie 
inwentaryzacji metodą spisu 
z natury

Na ostatni dzień każdego roku 
obrotowego

Porównanie wyników inwentaryzacji z zapisami ksiąg rachunkowych − 
sprawdzenia realności danych wynikających z ksiąg rachunkowych
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji dochodzi do ustalenia rzeczywistego stanu 
składników aktywów i pasywów za pomocą odpowiednich metod inwentaryzacji przez 
wyznaczone komisje inwentaryzacyjne. Inwentaryzacja podlega pełnemu udokumen-
towaniu, które przekazywane jest do komórki finansowo-księgowej, celem dokonania 
wyceny składników majątkowych oraz porównania wyników inwentaryzacji z zapisami 
ksiąg rachunkowych. 

W celu sprawdzenia realności danych wynikających z ksiąg rachunkowych warto skontrolo-
wać 100% dowodów zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych danego roku obroto-
wego, zwłaszcza dla tych kont księgi głównej, na których ujmowane są składniki majątkowe, 
które zgodnie z przepisami RachU mogą być inwentaryzowane rzadziej niż na koniec roku 
obrotowego – w tych latach, na które przypada termin obowiązkowej inwentaryzacji okreso-
wej. Dotyczy to na przykład zapisów na kontach: 011 „Środki trwałe”, 013 „Pozostałe środki 
trwałe” – w zakresie nieruchomości oraz innych rodzajów środków trwałych przechowywa-
nych na terenie strzeżonym, które mogą być inwentaryzowane raz w ciągu 4 lat; w praktyce 
należy przeanalizować zakupy dokonywane w ciągu roku w § 6060 i § 4210 i sprawdzić, czy 
zostały one ujęte na odpowiednich kontach syntetycznych oraz wprowadzone do ewidencji 
analitycznej, a tym samym oznakowane i przyjęte do użytkowania. Należy sporządzić 
zestawienie obrotów i sald dla ręcznie prowadzonych ksiąg inwentarzowych (jego 
wzór został przedstawiony w rozdziale VI) i porównać je z saldem konta syntetycznego; 
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odpowiednio 011 „Środki trwałe” – dla środków trwałych, i 013 – „Pozostałe środki trwałe” 
dla pozostałych środków trwałych, 310 „Materiały” i 330 „Towary” – w zakresie zapasów 
materiałów i towarów, przechowywanych w strzeżonych magazynach jednostki, objętych 
ewidencją ilościowo-wartościową, które mogą być inwentaryzowane raz na 2 lata.

W takich przypadkach w latach, w których nie przeprowadza się inwentaryzacji, należy 
dokładnie skontrolować:
1) prawidłowość sporządzania dokumentów źródłowych przychodowych i rozcho-

dowych,
2) kwalifikację dokumentów będących podstawą do ujęcia operacji gospodarczych na 

kontach księgi głównej;
3) zgodność zapisów dokonanych w ewidencji syntetycznej i analitycznej z zamieszczo-

ną na dokumentach dekretacją.

Ważne

W prawie bilansowym obowiązuje zasada, że na dzień bilansowy nie ma składników akty-
wów i pasywów niepoddanych inwentaryzacji. Jeżeli składniki kwalifikujące się do zinwen-
taryzowania metodą potwierdzenia sald lub drogą spisu z natury nie zostaną tymi metodami 
zinwentaryzowane, muszą być poddane inwentaryzacji metodą przez porównanie danych 
ewidencji księgowej z dokumentacją oraz należy przeprowadzić ich analizę i weryfikację.

Należy pamiętać również o obowiązku inwentaryzowania materiałów, zakupio-
nych i odpisanych w koszty w danym roku, a faktycznie niezużytych do końca roku 
obrotowego. Zgodnie z art. 17 ust. 2 RachU kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj 
i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych przez nią 
posiadanych, podejmuje decyzję o stosowaniu jednej z czterech metod prowadzenia 
kont ksiąg pomocniczych dla tych grup składników. Jedną z częściej wybieranych 
w jednostkach pomocy społecznej metod jest odpisywanie w koszty wartości materiałów 
i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia. 
Wiąże się to z koniecznością ustalenia stanu przedmiotowych składników aktywów i jego 
wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. 
Sprowadza się to w praktyce do zorganizowania spisu z natury materiałów niezużytych 
i ich wyceny przez głównego księgowego. Przykładowe rozliczenie (wycenę) tak prze-
prowadzonego spisu, stosowane w praktyce, przedstawiono w rozdziale VI.

Etapy inwentaryzacji
W złożonym i czasochłonnym procesie inwentaryzacji można wyróżnić następujące etapy:
1) przygotowawczy, w którym wyróżniamy: 

a) powołanie komisji inwentaryzacyjnej i określenie zakresu jej działania – zarzą-
dzenie kierownika jednostki pomocy społecznej o inwentaryzacji (jego wzór 
został przedstawiony w rozdziale VI),

b) powołanie i przeszkolenie zespołów spisowych, 
c) przygotowanie dokumentów inwentaryzacyjnych – pobranie arkuszy spisowych,
d) przygotowanie pól spisowych;
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2) główny, w którym wyróżniamy: spis z natury, wycenę spisanych składników, uzgod-
nienie sald, porównanie z dokumentacją księgową;

3) opracowanie wyników, który obejmuje: protokół różnic inwentaryzacyjnych, wyja-
śnienie przyczyn różnic inwentaryzacyjnych;

4) sformułowanie wniosków składające się z: protokołu rozliczenia różnic inwentary-
zacyjnych, podjęcia decyzji w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych; 

5) realizacja wniosków, polegająca na ujęciu różnic inwentaryzacyjnych i ich rozlicze-
niu w księgach rachunkowych.

Rozliczenie inwentaryzacji
Skutkiem rozliczenia inwentaryzacji jest ustalenie różnic inwentaryzacyjnych, tj. księgo-
wych różnic między stanem w księgach rachunkowych a stanem rzeczywistym. Różnice 
te mogą mieć postać: nadwyżek – jeśli faktyczna ilość i wartość składników majątko-
wych jest wyższa niż wartość ewidencyjna, niedoborów – jeśli stan faktyczny jest niższy 
od ujętego w księgach rachunkowych.

Zarówno nadwyżki, jak i niedobory mogą być dwojakiego rodzaju, tj.: nadwyżki i nie-
dobory pozorne – wynikające z błędów w prowadzeniu ewidencji księgowej, nadwyżki 
i niedobory rzeczywiste.

W celu przedstawienia (udokumentowania) stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych 
sporządza się zestawienie różnic inwentaryzacyjnych (jego wzór został przedstawiony 
w rozdziale VI).

Stwierdzone rzeczywiste różnice inwentaryzacyjne, w zależności od przyczyn ich po-
wstania, uznaje się jako:
1) mieszczące się w granicach norm i limitów na ubytki naturalne;
2) podlegające kompensacie;
3) niedobory niezawinione, które powstają z przyczyn niezależnych od osób mate-

rialnie odpowiedzialnych i innych osób, wśród nich występują: ubytki naturalne, 
które są konsekwencją cech lub procesów fizycznych i chemicznych, takich jak: 
wysychanie, parowanie, utlenianie się itp., ubytki przekraczające normy, np. ubytek 
wskutek niewłaściwego opakowania, niedobory spowodowane błędami w doku-
mentacji, pomiarze, powstające wskutek niedokładności urządzeń pomiarowych 
mieszczących się w granicach normy, niedobory spowodowane pomyłkową zamianą 
podobnych składników, niedobory nadzwyczajne spowodowane zdarzeniami loso-
wymi, np. pożar, powódź, kradzież itp.;

4) niedobory zawinione, które dzielą się na: niedobory bezsporne – osoba winna 
wyraża zgodę na ich pokrycie, niedobory sporne – osoba winna nie wyraża zgody na 
uregulowanie dobrowolne niedoboru.

Niedobory i nadwyżki inwentaryzacyjne mogą być kompensowane. Kompensata ta może 
być stosowana, jeśli: niedobory oraz nadwyżki zostały ujawnione w trakcie tego samego 
spisu, niedobory oraz nadwyżki wystąpiły w tym samym miejscu składowania, różnice 
inwentaryzacyjne dotyczą składników podobnych.
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Dokonując kompensaty, stosuje się zasadę mniejszej ilości i niższej ceny, tj. w celu 
ustalenia ilości kompensowanych składników i ich wartości przyjmuje się mniejszą ilość 
i niższą cenę kompensowanego niedoboru i nadwyżki.

Należy pamiętać, że po ustaleniu różnic inwentaryzacyjnych komisja inwentaryzacyjna 
powinna ustalić przyczyny ich powstania. Wnioski w sprawie rozliczenia powstałych 
różnic stwierdzonych w czasie spisu z natury zamieszcza się w protokole weryfikacji 
różnic inwentaryzacyjnych (jego wzór został przedstawiony w rozdziale VI). Protokół 
ten służy do ostatecznego rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. Decyzję o sposobie roz-
liczenia różnic inwentaryzacyjnych podejmuje kierownik jednostki pomocy społecznej.

Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wyka-
zanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć, w celu doprowadzenia do 
zgodności zapisów księgowych ze stanami rzeczywistymi (tabela 3). 

Tabela 3. Ogólne zasady ujmowania różnic inwentaryzacyjnych w księgach

Lp. Rodzaj operacji Wn konta Ma konta
1. Wyksięgowanie niedoborów 

poszczególnych składników 
majątku

240 „Pozostałe rozrachunki”, 
analityka – rozliczenie niedo-
borów i nadwyżek

Konta odpowiednich składni-
ków majątkowych, np. mate-
riałów, towarów itp.

2. Wyksięgowanie nadwyżek 
określonych składników ma-
jątku

Konta odpowiednich składni-
ków majątkowych

240 „Pozostałe rozrachunki”, 
analityka – rozliczenie niedo-
borów i nadwyżek

3. Ubytki naturalne (w granicach 
dopuszczalnych norm), błędy 
pomiaru (dotyczące działalno-
ści operacyjnej)

Koszty rodzajowe (401 „Zuży-
cie materiałów i energii”)

240 „Pozostałe rozrachunki”, 
analityka – rozliczenie niedo-
borów i nadwyżek

4. Ubytki przekraczające normy, 
inne niedobory niezawinione 
w składnikach majątkowych 
obrotowych (dotyczące dzia-
łalności operacyjnej)

761 „Pozostałe koszty ope-
racyjne”

240 „Pozostałe rozrachunki”, 
analityka – rozliczenie niedo-
borów i nadwyżek

5. Niedobory w środkach trwa-
łych umarzanych w czasie 
oraz w środkach trwałych 
w budowie (inwestycjach)

800 „Fundusz jednostki” 240 „Pozostałe rozrachunki” 
analityka – rozliczenie niedo-
borów i nadwyżek

6. Niedobory niezawinione 
w składnikach majątkowych 
związanych z działalnością 
socjalną 

851 „Zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych”

240 „Pozostałe rozrachunki”, 
analityka – rozliczenie niedo-
borów i nadwyżek

7. Niedobory spowodowane 
zdarzeniami nadzwyczajnymi

771 „Straty nadzwyczajne” 240 „Pozostałe rozrachunki”, 
analityka – rozliczenie niedo-
borów i nadwyżek

8. Niedobory zawinione (bez-
sporne)

234 „Pozostałe rozrachunki 
z pracownikami”

240 „Pozostałe rozrachunki” 
analityka – rozliczenie niedo-
borów i nadwyżek
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Lp. Rodzaj operacji Wn konta Ma konta
9. Niedobory zawinione sporne 

(dochodzone na drodze są-
dowej)

240 „Pozostałe rozrachunki”, 
analityka – należności docho-
dzone na drodze sądowej

241 „Rozliczenie różnic in-
wentaryzacyjnych” (konto nie-
zbędne do spełnienia zasady 
podwójnego zapisu)

10. Niedobory zawinione sporne 
niedochodzone (dotyczące 
działalności operacyjnej)

761 „Pozostałe koszty ope-
racyjne”

240 „Pozostałe rozrachunki”, 
analityka – rozliczenie niedo-
borów i nadwyżek

11. Nadwyżki wynikające z niedo-
kładności urządzeń pomiaro-
wych w granicach tolerancji 
(dotyczące działalności ope-
racyjnej)

240 „Pozostałe rozrachunki”, 
analityka – rozliczenie niedo-
borów i nadwyżek

Koszty rodzajowe (401 „Zuży-
cie materiałów i energii”)

12. Inne nadwyżki (dotyczące 
działalności operacyjnej)

240 „Pozostałe rozrachunki”, 
analityka – rozliczenie niedo-
borów i nadwyżek

760 „Pozostałe przychody 
operacyjne”

13. Nadwyżki w środkach trwa-
łych umarzanych w czasie 
oraz w środkach trwałych 
w budowie (inwestycjach)

240 „Pozostałe rozrachunki” 
analityka – rozliczenie niedo-
borów i nadwyżek

800 „Fundusz jednostki”

14. Nadwyżki w składnikach ma-
jątkowych związanych z dzia-
łalnością socjalną

240 „Pozostałe rozrachunki”, 
analityka – rozliczenie niedo-
borów i nadwyżek

851 „Zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych”

15. Kompensata niedoborów 
i nadwyżek inwentaryzacyj-
nych 

241 „Rozliczenie różnic in-
wentaryzacyjnych” (konto nie-
zbędne do spełnienia zasady 
podwójnego zapisu)

240 „Pozostałe rozrachunki”, 
analityka – rozliczenie niedo-
borów i nadwyżek

4.3. Zapewnienie współmierności przychodów i kosztów. Koszty 
i przychody na przełomie roku obrotowego 
Koszty i przychody w jednostkach pomocy społecznej powinny być ujmowane zgodnie 
z nadrzędnymi zasadami rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad ra-
chunkowości. Do nadrzędnych zasad rachunkowości, które regulują sposób ujmowania 
kosztów i przychodów, w tym na przełomie roku, należą przede wszystkim zasada me-
moriału i współmierności przychodów i kosztów. Przy kwalifikacji kosztów i przychodów 
do danego roku budżetowego można również kierować się zasadą istotności. Ponadto 
należy pamiętać o zasadzie wynikającej z art. 20 RachU, która zobowiązuje do wpro-
wadzenia do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego, w postaci zapisu, każdego 
zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

Na podstawie zasady memoriału, wynikającej z art. 6 ust. 1 RachU, w księgach rachun-
kowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody 
i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obroto-
wego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Oznacza to obowiązek ujęcia w księgach 
rachunkowych w danym roku budżetowym wszystkich, dotyczących tego roku operacji 


