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Mieczysława Cellary

Rozdział I. Koszty i przychody
na przełomie roku obrotowego

1. Wpływ nadrzędnych zasad rachunkowości przy
ujmowaniu kosztów i przychodów na przełomie roku
Koszty i przychody na przełomie roku w jednostkach sektora budżetowego powinny być
ujmowane zgodnie z nadrzędnymi zasadami rachunkowości, z uwzględnieniem szcze-
gólnych zasad rachunkowości. Do nadrzędnych zasad rachunkowości, które regulują
sposób ujmowania kosztów i przychodów na przełomie roku, należą przede wszystkim
zasada memoriału i współmierności przychodów i kosztów. Ponadto należy pamiętać
o zasadzie wynikającej z art. 20 RachunkU, która zobowiązuje do wprowadzenia do ksiąg
rachunkowych okresu sprawozdawczego, w postaci zapisu, każdego zdarzenia, które na-
stąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

Ważne

Przy kwalifikacji kosztów i przychodów do danego roku budżetowego jednostka kieruje się zasadą
istotności. Jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uprosz-
czenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji
majątkowej i finansowej oraz jej wyniku finansowego. Informacje wykazywane w sprawozdaniu fi-
nansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich po-
minięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użyt-
kowników tych sprawozdań. Nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszyst-
kie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne.

Na podstawie zasady memoriału, wynikającej z art. 6 ust. 1 RachunkU, w księgach ra-
chunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przy-
chody i obciążające ją koszty, związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku ob-
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rotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Oznacza to obowiązek ujęcia w księgach
rachunkowych w danym roku budżetowym wszystkich dotyczących tego roku opera-
cji gospodarczych, niezależnie od przepływu środków pieniężnych, czyli otrzymania za-
płaty czy poniesienia wydatku. Ujmowanie w księgach rachunkowych wszystkich etapów
rozliczeń poprzedzających płatność, dochodów i wydatków nakazuje również art. 40
ust. 2 FinPubU. Obowiązek stosowania zasady memoriałowej wymaga od jednostek
ujęcia w kosztach roku obrotowego wszystkich kosztów dotyczących tego roku, mimo
że dokumenty będą wystawione z datą następnego roku po roku obrotowym lub za-
płata nastąpi w następnym roku po roku obrotowym. Okresem granicznym do zalicze-
nia w koszty roku budżetowego będzie sporządzenie sprawozdania finansowego. Jeżeli
sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu, w przypadku kwot istotnych operacje
gospodarcze powinny być ujmowane w księgach roku, którego dotyczą, do czasu zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego. Jeżeli kwoty nie są istotne, po sporządzeniu sprawoz-
dania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, ujmowane są w koszty roku bieżącego.

2. Ujmowanie faktur wystawionych
z datą następnego roku
W przypadku otrzymania faktury wystawionej w styczniu po roku obrotowym, a dotyczą-
cej grudnia roku poprzedniego, do ewidencji stosuje się konto 300 „Rozliczenie zakupu”,
z uwagi na to, że na 31 grudnia roku obrotowego występuje dostawa niefakturowana.

Przykład

W styczniu 2017 r. otrzymano fakturę za usługę telekomunikacyjną, za rozmowy telefoniczne
za grudzień 2016 r. i abonament za styczeń 2017 r. Faktura została wystawiona 10.1.2017 r. Wy-
znaczona data płatności to 24.1.2017 r. Wartość brutto faktury wynosiła 2000 zł, z tego 1800 zł
dotyczyło rozmów telefonicznych za grudzień 2016 r., a 200 zł dotyczyło abonamentu za styczeń
2017 r. Jednostka nie odlicza VAT.

Schemat. Księgowanie w księgach rachunkowych grudnia 2016 r.

Objaśnienia:
1. PK. Ujęcie w kosztach grudnia 2016 r. kosztów rozmów telefonicznych dotyczących tego

miesiąca – księgowanie na podstawie dowodu PK z dołączoną kserokopią faktury: Wn konto
402 „Usługi obce”, Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” kwota 1800 zł.

Schemat. Księgowanie w księgach rachunkowych stycznia 2017 r.
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Objaśnienia:
1. FA. Przeksięgowanie kosztów rozmów telefonicznych z konta dostaw niefakturowanych

na konto zobowiązań: Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu”, Ma konto 201 „Rozrachunki
z odbiorcami i dostawcami” kwota 1800 zł.

2. FA. Ujęcie w kosztach 2017 r. kosztów abonamentu za styczeń 2017 r.: Wn konto 402 „Usługi
obce”, Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” kwota 200 zł.

Ujęcie faktury wystawionej z datą roku następnego po roku obrotowym na koncie 300 „Rozlicze-
nie zakupu”, a nie w uproszczony sposób – na koncie Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i do-
stawcami”, pozwala na nieujmowanie w księgach rachunkowych obcego dowodu z datą wcześniej-
szą niż data jego wystawienia i nieujmowanie na kontach rozrachunkowych zobowiązania, które
na koniec roku obrotowego nie jest jeszcze potwierdzone przez dostawcę w formie faktury.

3. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
Natomiast stosownie do zasady współmierności przychodów i związanych z nimi kosz-
tów, ustalonej w art. 6 ust. 2 RachunkU, dla zapewnienia współmierności przychodów
i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego
zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające
na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. W ewidencji
finansowo-księgowej w tym celu stosuje się rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.
Jednostki dokonują, zgodnie z art. 39 ust. 1 RachunkU, czynnych rozliczeń międzyokre-
sowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

3.1. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Do najczęściej występujących tytułów rozliczeń międzyokresowych czynnych, wy-
stępujących w JSFP, należą:

1) koszty zapłaconych z góry czynszów z tytułu wynajmowanych pomieszczeń i urzą-
dzeń,

2) koszty zapłaconych z góry ubezpieczeń majątkowych, dotyczących przyszłych
okresów sprawozdawczych,

3) koszty prenumeraty zapłaconej na następne okresy sprawozdawcze,
4) koszty większych remontów,
5) roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
6) koszty finansowe z tytułu potrąconej z góry prowizji lub zapłaconych z góry odse-

tek od zaciągniętych kredytów lub pożyczek oraz dyskonta w przypadku sprzedaży
obligacji.

Natomiast w budżecie JST rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą głównie:
1) zarachowanych odsetek od zaciągniętych kredytów, przewidzianych do zapłaty

w późniejszym okresie,
2) zarachowanych odsetek od zaciągniętych pożyczek, przewidzianych do zapłaty

w późniejszym okresie.

Według RachunkU, jeżeli zgodnie z umową wartość otrzymanych finansowych składni-
ków aktywów jest niższa od zobowiązania zapłaty za nie, w tym również z tytułu emi-
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towanych przez jednostkę papierów wartościowych, to różnica stanowi czynne rozlicze-
nia międzyokresowe kosztów, które odpisuje się w koszty finansowe w równych ratach,
w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wstępnie ujmowane są na stronie Wn konta
640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów’’. Następnie sukcesywnie podlegają one od-
pisaniu w koszty działalności operacyjnej roku, którego dotyczą.

Ustawa o rachunkowości przewiduje podział rozliczeń międzyokresowych na długoter-
minowe i krótkoterminowe. Rozliczenia międzyokresowe czynne, podlegające odpisaniu
w koszty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, należy zaliczyć do rozliczeń między-
okresowych krótkoterminowych, natomiast rozliczenia odpisywane w dłuższym okresie
należy zaliczać do aktywów długoterminowych.

W jednostkach sektora publicznego większość rozliczeń międzyokresowych będą stano-
wiły rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe. Długoterminowe mogą głównie wy-
stąpić w zakresie kosztów finansowych z tytułu potrąconej z góry prowizji lub zapłaco-
nych z góry odsetek od zaciągniętych kredytów lub pożyczek oraz dyskonta w przypadku
sprzedaży obligacji.

Dokonywanie rozliczeń międzyokresowych kosztów jest szczególnie istotne w jednost-
kach płacących podatek dochodowy od osób prawnych, jak samorządowe zakłady budże-
towe. Kosztami uzyskania przychodów w danym roku podatkowym mogą być te koszty,
które wykazują związek z przychodami roku podatkowego.

Jeżeli na dzień bilansowy występują na koncie rozliczeń międzyokresowych koszty za-
kupu, powinny one zwiększać wartość zapasu materiałów i towarów albo powinny zo-
stać odpisane w ciężar wyniku finansowego, jeżeli wycena tych składników aktywów na-
stępuje w cenach zakupu.

3.2. Bierne rozliczenia międzyokresowe

Zasady dokonywania rozliczeń międzyokresowych biernych zostały uregulowane
w art. 39 ust. 2 RachunkU.

Ważne

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w przeciwieństwie do czynnych rozliczeń między-
okresowych, stanowią doszacowanie kosztów bieżącego okresu i różnią się od rezerw na zobowią-
zania tym, że ustala się je na ściśle określone świadczenia, a nie na ryzyko ich wystąpienia.

Jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości praw-
dopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikają-
cych w szczególności:

1) ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki,
a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,

2) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świad-
czeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych
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świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób
wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym
z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego
użytku.

Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe i zasady ustalania ich wyso-
kości powinny wynikać z uznanych zwyczajów handlowych.

Zobowiązania te zmniejszają koszty okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono,
że one nie powstały.

Do najczęściej występujących tytułów biernych rozliczeń międzyokresowych na-
leżą:

1) rezerwy na przewidywane koszty napraw gwarancyjnych produktów, na które
udziela się gwarancji lub rękojmi,

2) rezerwy na wynagrodzenia z tytułu niewykorzystanych urlopów, nagród jubile-
uszowych, świadczeń emerytalnych i rentowych,

3) przewidywane straty na jeszcze niezakończonych, długotrwałych umowach
o usługi,

4) inne imiennie określone koszty, jakie trzeba będzie ponieść w następnych latach
obrotowych, a które dotyczą bieżącego roku obrotowego.

Bierne rozliczenia międzyokresowe częściej występują w jednostkach prowadzących
działalność gospodarczą, takich jak samorządowe zakłady budżetowe, niż w jednostkach
budżetowych.

W jednostkach budżetowych mogą wystąpić bierne rozliczenia międzyokresowe
na imiennie określone koszty dotyczące bieżącego roku, które nie zostały udokumento-
wane fakturą.

Ważne

W jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych nie ma obowiązku dokony-
wania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz
pracowników.

Na podstawie ZmSzczegZasRachR12 po § 9 SzczegZasRachR dodano § 9a w brzmieniu:
„jednostki nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających
z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń
emerytalnych’’. Niemniej jednak JST zostały zobowiązane do tego, by przy sporządza-
niu sprawozdania finansowego, na podstawie dodanego (przez ZmSzczegZasRachR12)
ust. 4 w § 20 SzczegZasRachR, przedstawiać w informacji uzupełniającej do tego spra-
wozdania dane o wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia pracownicze
w wieloletniej prognozie finansowej.
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3.3. Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych

Na schemacie 1 przedstawiono operacje dotyczące zarówno czynnych, jak i biernych roz-
liczeń międzyokresowych w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach bu-
dżetowych.

Schemat 1. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych w jednostkach
budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Uwaga: W przypadku stosowania ewidencji tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według
rodzajów i ich rozliczenie” operacje nr 2, 3 i 5 będą ujmowane na koncie 490 „Rozliczenie
kosztów” zamiast na kontach zespołu 5.

Objaśnienia:
1. PK. Poniesione koszty w danym okresie, ale przewidziane do rozliczenia w okre-

sach przyszłych.
2. PK. Rata kosztów rozlicznych w czasie przypadająca na dany okres.
3. PK. Utworzenie rezerwy na przewidywane planowane koszty.
4. PK. Równowartość poniesionych w danym okresie kosztów, ujętych jako bierne

rozliczenia międzyokresowe (na które wcześniej utworzona została rezerwa).
5. PK. Odpisanie nadwyżki utworzonej rezerwy ponad koszty faktycznie poniesione.

Przykład

W grudniu 2016 r. opłacono składkę ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia majątkowego
na 2017 r. w wysokości 2400 zł. Księgowania zaprezentowano na poniższych schematach.
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Schemat. Ewidencja księgowa opłaconej w grudniu 2016 r. składki z tytułu ubezpie-
czenia majątkowego na rok 2017 – na podstawie polisy ubezpieczeniowej otrzymanej
w grudniu 2016 r. Księgowanie w księgach rachunkowych grudnia 2016 r.

Uwaga: Operacja nr 3 będzie miała miejsce, jeśli jednostka nie korzysta z uproszczenia pole-
gającego na jednorazowym rozliczaniu kosztów w danym okresie sprawozdawczym. Dotyczy to
w szczególności sytuacji, gdy kwoty są niewielkie i porównywalne w poszczególnych okresach spra-
wozdawczych. Samorządowe zakłady budżetowe płacące podatek dochodowy od osób prawnych
muszą jednak pamiętać o zapisach art. 15 ust. 4d PDOPrU. Stosownie do tej regulacji koszty uzy-
skania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie
ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe
określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty
uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Objaśnienia:
1. Kwota składek ubezpieczeniowych na podstawie polisy ubezpieczeniowej: 2400 zł.
2. WB. Zapłata kwoty wynikającej z polisy ubezpieczeniowej: 2400 zł.
3. PK. Przeniesienie poniesionych kosztów polisy do rozliczenia w czasie: 2400 zł.

Schemat. Księgowanie w księgach rachunkowych stycznia 2017 r.

Uwaga: Księgowania na powyższym schemacie wystąpią, jeśli jednostka przeniosła zapłaconą po-
lisę ubezpieczeniowa w 2016 r. na konto rozliczeń międzyokresowych.

Objaśnienia:
1. PK. Przeniesienie do bieżącego okresu kosztów rozliczanych w czasie dotyczących polisy

ubezpieczeniowej jednorazowo lub co miesiąc 1/12 kosztów – w zależności od ustaleń po-
lityki rachunkowości.

Przykład

W październiku 2016 r. zapłacono zaliczkę za badanie sprawozdania finansowego za 2017 r. w wy-
sokości 5000 zł. Badanie zgodnie z umową zostanie zakończone w lutym 2017 r. Księgowania za-
prezentowano na poniższych schematach.
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Schemat. Ewidencja księgowa opłaconej w październiku 2016 r. zaliczki za badanie
sprawozdania finansowego za 2017 r. Księgowanie w księgach rachunkowych 2016 r.

Uwaga: jednostka nie odlicza naliczonego VAT.

Objaśnienia:
1. WB. Wpłata zaliczki na poczet badania sprawozdania finansowego za 2017 r. w wysokości

5000 zł.
2. FA. Otrzymana faktura dokumentująca otrzymaną zaliczkę – wystawiona i otrzymana

w 2016 r. w wysokości 5000 zł.

Schemat. Księgowanie w księgach rachunkowych 2017 r.

Objaśnienia:
1. FA. Ujęcie w księgach rachunkowych 2017 r. kosztów za wykonaną usługę badania bilansu

– w wysokości faktury zaliczki: 5000 zł.
2. FA. Ujęcie w księgach rachunkowych 2017 r. kosztów za wykonaną usługę badania bilansu

– w wysokości podwyższającej kwoty wykazane w fakturze zaliczkowej: 3000 zł.

Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe otrzymują także faktury – pro-
gnoza za energię czy gaz, w tym na przełomie roku. Często jednostki te mają wątpliwości,
jak ująć w księgach rachunkowych tego rodzaju operacje gospodarcze, w księgach któ-
rego roku, czy ujmować na koncie rozliczeń międzyokresowych i jak wykazywać w spra-
wozdawczości budżetowej. Poniżej przykład ujmowania w księgach faktury prognoza
za energię.

Przykład

Jednostka budżetowa „Alfa” otrzymała fakturę prognozę za energię. Dane faktury: data wystawie-
nia faktury – 23.12.2016 r., za okres – 1.1.2017 r. do 31.1.2017 r. Miesiąc sprzedaży – styczeń
2017 r. Kwota faktury 1500 zł.

W przedstawionej sytuacji faktura za energię elektryczną powinna zostać ujęta w księgach ra-
chunkowych w miesiącu jej otrzymania, tj. w grudniu 2016 r. W księgach rachunkowych okresu
sprawozdawczego należy ująć, w postaci zapisu księgowego, każde zdarzenie, które nastąpiło
w tym okresie, co wynika z art. 20 ust. 1 RachunkU. Ze względu na fakt, że koszt energii wyka-
zany w tej fakturze jest w rzeczywistości prognozowanym zużyciem w styczniu 2017 r., należa-
łoby go ująć na koncie przeznaczonym do ewidencji kosztów rozliczanych w czasie, tj. zgodnie
z SzczegZasRachR na koncie 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Na podstawie regulacji art. 20 ust. 2 RachunkU podstawą zapisów w księgach rachunkowych są
dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Każdy dowód księgowy powi-
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nien zawierać między innymi datę dokonania operacji, która decyduje o zaksięgowaniu dokumentu
do danego okresu sprawozdawczego.

Przy ujmowaniu poszczególnych zdarzeń do właściwych okresów sprawozdawczych należy kiero-
wać się między innymi zasadą kompletności, memoriału i współmierności przychodów i kosztów.
Mianowicie, zgodnie z art. 20 ust. 1 RachunkU, do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego
należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawoz-
dawczym. Natomiast stosownie do art. 6 ust. 1 RachunkU, w księgach rachunkowych jednostki na-
leży ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty, zwią-
zane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
W myśl postanowień art. 6 ust. 2 RachunkU dla zapewnienia współmierności przychodów i zwią-
zanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą
koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdaw-
czy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Oznacza to możliwość aktywowania kosztów przy-
padających na przyszłe okresy sprawozdawcze w postaci czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów, o których mowa w art. 39 RachunkU. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosz-
tów powinny następować proporcjonalnie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Można również skorzystać z zasady istotności, o której mowa w art. 4 ust. 4 RachunkU. Dopuszcza
ona stosowanie uproszczeń, pod warunkiem że nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rze-
telne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.
Jeśli zatem opłaty za energię w ocenie jednostki nie są istotne, to w ramach swojej polityki ra-
chunkowości jednostka może przyjąć uproszczenie i zaniechać rozliczania międzyokresowego tych
kosztów, zaliczając je bezpośrednio w koszty bieżącego okresu.

Jeżeli faktura zostanie ujęta w księgach 2016 r., to powinna być ujęta w sprawozdaniu budżetowym
Rb-28S jako zobowiązanie za 2016 r.

Księgowania w 2016 r.

Schemat. Ewidencja księgowa faktury – prognoza za energię

Objaśnienia:
1. FA. Zaksięgowanie w koszty grudnia 2016 r. faktury – prognoza za energię – kwota 1500 zł.
2. WB. Zapłata za usługę telekomunikacyjną z poz. 1.
3. PK. Rozliczenie międzyokresowe kosztów prognozowanej energii w wysokości 1500 zł.



Rozdział I. Koszty i przychody na przełomie roku obrotowego

10

Księgowania w 2017 r.

Schemat. Ewidencja księgowa faktury – prognoza za energię

Uwaga: Przyjęto, że jednostka ewidencjonuje koszty wyłącznie na kontach zespołu 4.

Objaśnienia:
1. PK. Rozliczenie w styczniu 2017 r. kosztów rozliczanych w czasie do kosztów operacyjnych

okresu, którego dotyczą.

4. Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy tworzy się, opierając się na art. 35d RachunkU, na:

1) pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których
kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z trans-
akcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, ope-
racji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego,

2) przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odręb-
nych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto
w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiary-
godny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.

Rezerwę na zobowiązania tworzy się, gdy w wyniku przeszłych zdarzeń na jednostce spo-
czywa już obecnie zobowiązanie do wydatkowania w przyszłości środków lub istnieje
znaczne prawdopodobieństwo poniesienia straty. Do momentu istnienia tylko obowiązku
wykonania świadczenia w razie wystąpienia określonych zdarzeń lub gdy przyszłych zda-
rzeń nie można wiarygodnie oszacować, występują wtedy zobowiązania warunkowe.

W jednostkach samorządowych może wystąpić na przykład konieczność utworzenia re-
zerw na udzielone gwarancje czy poręczenia, jeżeli istnieje zagrożenie spłaty należności,
na którą udzielono gwarancji czy poręczenia.

Rezerwy tworzone na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobo-
wiązania zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów fi-
nansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Nato-
miast zarachowanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów odbywa się w koszty
według typów działalności (koszty operacyjne), a jeśli dotyczą one operacji finansowych,
to w koszty finansowe. Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę,
zmniejsza rezerwę.

Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich
utworzenie, zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio pozostałe
przychody operacyjne lub przychody finansowe.
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Na poniższym schemacie przedstawiono operacje związane z ewidencją rezerw w jed-
nostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Schemat 2. Ewidencja rezerw w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach
budżetowych

Objaśnienia:
1. PK. Utworzenie rezerwy w ciężar kosztów finansowych.
2. PK. Rozwiązanie rezerwy utworzonej w ciężar kosztów finansowych na skutek

ustania przyczyn utworzenia.
3. PK. Zmniejszenie rezerwy utworzonej w ciężar kosztów finansowych na skutek po-

wstania zobowiązań, na które uprzednio utworzono rezerwę.
4. PK. Utworzenie rezerwy w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
5. PK. Rozwiązanie rezerwy utworzonej w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych

na skutek ustania przyczyn utworzenia.
6. PK. Zmniejszenie rezerwy utworzonej w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych

na skutek powstania zobowiązań, na które uprzednio utworzono rezerwę.
7. PK. Utworzenie rezerwy w samorządowych zakładach budżetowych na przyszłe

zobowiązania dotyczące wydatków majątkowych, które mają być pokryte ze środ-
ków własnych samorządowych zakładów budżetowych.
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Przykład

Utworzenie rezerwy na zobowiązania z tytułu skutków toczącego się postępowania sądo-
wego

W 2016 r. jednostka budżetowa „Alfa” była stroną pozwaną w trakcie procesu cywilnego o zwrot
niesłusznie potrąconej kary z wynagrodzenia za realizowaną usługę. Radca prawny jednostki bu-
dżetowej „Alfa”, prowadzący tę sprawę, ocenił, iż prawdopodobieństwo przegrania sprawy jest wy-
sokie. Powstał zatem tytuł do utworzenia przez jednostkę budżetową rezerwy. W oparciu o sza-
cunki radcy prawnego jednostka budżetowa „Alfa” ustaliła prawdopodobne koszty roszczenia
i utworzyła rezerwę na dzień bilansowy 2016 r. w poniższej wysokości:

1) w kwocie 10 000 zł – na roszczenie podstawowe,
2) w kwocie 2000 zł – na koszty postępowania sądowego,
3) w kwocie 1000 zł – na odsetki liczone od terminu potrącenia kary do dnia bilansowego.

W 2017 r. zapadł wyrok, zgodnie z którym zasądzone zostały:
1) sporna kwota podstawowa: 8000 zł,
2) koszty postępowania sądowego: 2000 zł,
3) odsetki zwłoki liczone od terminu potrącenia kary do dnia zapłaty.

W 2017 r. jednostka budżetowa zapłaciła zasądzone kwoty, tj.:
1) sporną kwotę podstawową: 8000 zł,
2) koszty postępowania sądowego: 2000 zł,
3) odsetki zwłoki liczone od terminu potrącenia kary do dnia zapłaty w wysokości 1200 zł.

Schemat. Ewidencja zdarzeń przedstawionych w przykładzie w 2016 r. – w roku utwo-
rzenia rezerwy

Objaśnienia:
1. PK. Utworzenie rezerwy w kwocie 10 000 zł na potencjalne podstawowe roszczenie.
2. PK. Utworzenie rezerwy w kwocie 2000 zł na koszty postępowania sądowego.
3. PK. Utworzenie rezerwy w kwocie 1000 zł na odsetki liczone od terminu płatności do dnia

bilansowego.
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Schemat. Ewidencja zdarzeń przedstawionych w przykładzie w 2017 r.

Objaśnienia:
1. PK. Wykorzystanie rezerwy w kwocie 8000 zł na podstawowe roszczenie w związku z po-

wstaniem zobowiązania określonego wyrokiem sądowym.
2. PK. Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na podstawowe roszczenie w kwocie 2000 zł.
3. PK. Wykorzystanie rezerwy w kwocie 2000 zł na koszty postępowania sądowego, roszczenie

w związku z powstaniem zobowiązania określonego wyrokiem sądowym.
4. PK. Wykorzystanie rezerwy w kwocie 1000 zł na odsetki liczone od terminu potrącenia kary

do dnia bilansowego.
5. PK. Naliczone odsetki od dnia bilansowego do dnia ogłoszenia wyroku sądowego w kwocie

150 zł.
6. PK. Zarachowanie kwoty dodatkowych odsetek naliczonych od dnia ogłoszenia wyroku są-

dowego do dnia zapłaty w kwocie 50 zł.
7. WB. Zapłata spornej kwoty łącznie z zasądzonymi kosztami sądowymi i odsetkami w wyso-

kości 11 200 zł.

5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są zgodnie z zasadą ostroż-
ności i obejmują, zgodnie z art. 41 ust. 1 RachunkU, w szczególności:

1) równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu
świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;

2) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków
trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, je-
żeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy własnych);
kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów, zwiększają stop-
niowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych
lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinan-
sowanych z tych źródeł;

3) ujemną wartość firmy.
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W jednostkach budżetowych środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub
wytworzenia środków trwałych ujmowane są w planie wydatków majątkowych i pokry-
wane są z tych środków. Natomiast w samorządowych zakładach budżetowych dotacje
otrzymane na środki trwałe w budowie (inwestycje) zwiększają fundusze własne.

Ujemna wartość firmy może wystąpić w skonsolidowanych sprawozdaniach JST, jeżeli
wartość posiadanych udziałów jest niższa niż wartość odpowiadającej im części, wyce-
nionych według ich wartości godziwych, aktywów netto jednostek podporządkowanych.

Ponadto w jednostkach sektora budżetowego, zgodnie z SzczegZasRachR, do rozliczeń
międzyokresowych przychodów zaliczane są:

1) długoterminowe należności budżetowe, których termin spłaty nie przypada
na dany rok,

2) dotacje na pierwsze wyposażenie w samorządowych zakładach do momentu ich
wykorzystania.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów występują nie tylko w JSFP, lecz także w bu-
dżecie JST. Dotyczą one:

1) przypisów subwencji otrzymanych w miesiącach poprzedzających okres, do któ-
rego subwencja jest zaliczana,

2) należnych odsetek z tytułu nieterminowego przekazywania dochodów z budżetu
państwa i urzędów skarbowych do momentu ich zapłaty,

3) należnych odsetek od udzielonych pożyczek do momentu ich zapłaty.

Na przełomie roku, klasyfikując koszty i przychody do właściwego okresu sprawozdaw-
czego, można także uwzględniać zasadę istotności, tj. stosować w ramach przyjętych
zasad (polityki) rachunkowości uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego
wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku
finansowego jednostki.

Stosując zasadę istotności, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe czę-
sto rezygnują z rozliczenia międzyokresowego kosztów, gdyż koszty wymagające rozli-
czania w tych jednostkach na ogół są nieznacznej wartości, a ich wysokość jest zbliżona
w poszczególnych okresach sprawozdawczych.

Przykład

Jednostka budżetowa będąca jednostką oświatową, posiadająca rachunek wydzielony, niebędąca
podatnikiem VAT, otrzymała 28.11.2016 r. zaliczkę na usługę szkoleniową w wysokości 2000 zł.
Faktura na zaliczkę zostaje wystawiona w ciągu 7 dni od wpływu środków. Szkolenie będzie się
odbywać w styczniu 2017 r.

Sposób ujęcia operacji gospodarczych dotyczących powyższego przykładu ujęto na schematach 1
i 2.
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Schemat 1. Ujęcie zaliczki na szkolenie – księgowanie w księgach rachunkowych
2016 r.

Uwaga do operacji nr 2: Jeżeli usługa byłaby opodatkowana VAT, to od przekazanej zaliczki na-
leżałoby ująć w księgach VAT należny:

Wn konto 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”,

Ma konto 225 „Rozrachunki z budżetami” – analityka VAT należny.

Objaśnienia:

1. WB. Przedpłata otrzymana na przyszłą usługę szkoleniową w wysokości 2000 zł.

2. FA. Wystawienie faktury dokumentującej zaliczkę w wysokości 2000 zł.

Schemat 2. Rozliczenie zaliczki po wykonaniu usługi szkoleniowej – księgowanie
w księgach rachunkowych 2017 r.

1. PK. Rozliczenie zaliczki w wysokości 2000 zł po wykonaniu usługi szkoleniowej.

Moment powstania przychodu nie został wprost określony w przepisach RachunkU.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 30 RachunkU za przychody (zyski) należy rozumieć upraw-
dopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiary-
godnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia
wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia
jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Przy zaliczaniu przychodów do właściwego okresu należy kierować się art. 6 RachunkU,
zgodnie z którym w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte
przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty, związane z tymi przycho-
dami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Zatem
w przypadku faktur sprzedaży powinny być one przyporządkowane do okresu, którego
dotyczą. Jeżeli wystawiona faktura dotyczy przełomu roku, przychody należy rozdzielić
na poszczególne lata.

W księgach roku obrotowego, do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego
za ten rok, należy ująć także faktury otrzymane w następnym roku, również wystawione
z datą następnego roku, korygujące zarówno koszty, jak i przychody tego roku. Jeżeli
faktury korygujące otrzymano po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale przed
jego zatwierdzeniem (jeśli sprawozdanie podlega zatwierdzeniu), sposób ujęcia zależy
od istotności faktur korygujących. Jeśli kwoty faktur korygujących są istotne, podlegają
ujęciu w księgach roku obrotowego, którego dotyczą. Natomiast w przypadku, jeśli są
nieistotne, ujmowane są w księgach następnego roku.


