Sebastian Bach

Rozdział I. Ewidencja pierwszego
wyposażenia obiektów budowlanych
1. Wyjaśnienie pojęć
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami, oraz
obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1 PrBud).
Pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych – zakupione lub wytworzone we
własnym zakresie środki trwałe, bez względu na ich wartość, oraz inne przedmioty (§ 3
pkt 5 InwestBudżR).
Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 15 RachunkU).
Środki trwałe w budowie – zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich
budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego (art. 3 ust. 1 pkt 16
RachunkU).

2. Komentarz
2.1. Zakres podmiotowy stosowania zasady finansowania zakupu
pierwszego wyposażenia ze środków na inwestycje
Paragraf 3 pkt 5 InwestBudżR stanowi, że ze środków budżetu państwa są finansowane
inwestycje państwowych jednostek budżetowych oraz mogą być udzielane dotacje ce-
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lowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o ile te środki
zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów:
1) zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, bez względu na
ich wartość,
2) innych przedmiotów – jeżeli są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych.
Zacytowany przepis daje państwowym jednostkom budżetowym podstawę prawną do
finansowania z wydatków inwestycyjnych kosztów zakupu środków trwałych, których
wartość początkowa nie przekracza kwoty uprawniającej do dokonania jednorazowego
odpisu amortyzacyjnego, określonej w art. 16f ust. 3 PDOPrU, jak również zakupu
przedmiotów, które nie spełniają definicji środków trwałych. Powołany przepis nie
dotyczy samorządowych jednostek budżetowych, dlatego niejednokrotnie wyrażane są
poglądy dotyczące konieczności finansowania przez JST wymienionej kategorii zakupów
z wydatków bieżących. Czy słusznie? Wydaje się, że nie. Jak bowiem logicznie uzasadnić
twierdzenie, że zakup pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych w państwowych
jednostkach budżetowych jest wydatkiem inwestycyjnym, a ten sam zakup pierwszego
wyposażenia w samorządowych jednostkach budżetowych – wydatkiem bieżącym.
Stałoby to w sprzeczności z zasadą spójności i ładu finansów państwa. Analizując wymienioną problematykę, warto zwrócić uwagę na § 3 pkt 5 InwestBudżR, zgodnie z którym
JST są zobowiązane finansować zakup pierwszego wyposażenia ze środków na wydatki
inwestycyjne w sytuacji, gdy na realizację inwestycji JST otrzymała z budżetu państwa
dotację celową.
Ważne
Finansowanie przez JST zakupu pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych z wydatków bieżących, jeżeli środki na ten cel pochodzą z wypracowanych dochodów własnych,
i jednoczesne finansowanie zakupu omawianego wyposażenia z wydatków inwestycyjnych,
jeżeli środki na realizację inwestycji pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, nie znajduje logicznego uzasadnienia.

2.2. Zakres przedmiotowy stosowania zasady finansowania
zakupu pierwszego wyposażenia ze środków na inwestycje
2.2.1. Pierwsze wyposażenie – zagadnienia problemowe
Wątpliwości w zakresie stosowania zasady finansowania z wydatków na inwestycje
zakupu pierwszego wyposażenia dotyczą nie tylko zakresu podmiotowego. Określenie
zakresu przedmiotowego, w jakim omawiana zasada znajduje zastosowanie, również
stwarza problemy. Co należy bowiem rozumieć przez pojęcie wyposażenia, kiedy jest
ono „pierwszym wyposażeniem”, i jakich obiektów może ono dotyczyć?

4

2. Komentarz
W myśl § 3 pkt 5 InwestBudżR przez pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych
należy rozumieć zakupione lub wytworzone we własnym zakresie środki trwałe, bez
względu na ich wartość, oraz inne przedmioty. To oznacza, że z wydatków inwestycyjnych można sfinansować zakup środków trwałych, które stanowią pierwsze wyposażenie
nowego obiektu budowlanego, o wartości nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł, mimo że
z chwilą księgowego rozliczenia zadania inwestycyjnego ten środek zostanie umorzony
w 100%. Tym samym z wydatków inwestycyjnych można sfinansować również zakup
środków trwałych niskocennych (jeśli będą stanowiły pierwsze wyposażenie), które
zgodnie z obowiązującą w jednostce polityką rachunkowości zostaną ujęte wyłącznie
w ewidencji ilościowej.
Ustawodawca w § 3 pkt 5 InwestBudżR używa pojęcia „inne przedmioty”. Jest to zapis
potrzebny, znajdujący zastosowanie w praktyce. Nie wszystkie przedmioty, które są
kupowane przez jednostki budżetowe w celu wyposażenia nowo budowanych obiektów,
spełniają definicję środka trwałego określoną w art. 3 ust. 1 pkt 15 RachunkU. W szczególności nie każdy zakupiony przedmiot spełnia wymóg przewidywanej ekonomicznej
użyteczności dłuższej niż rok. Tym samym w ramach inwestycji, jako pierwsze wyposażenie, można kupić takie rzeczy, które nie stanowią środków trwałych, a których
przewidywane zużycie nastąpi stosunkowo szybko w ramach codziennej eksploatacji
wybudowanego obiektu budowlanego.
Pojęcie wyposażenia obejmuje swym zakresem przedmiotowym również WNiP, bez
względu na ich wartość, co wynika z § 3 pkt 8 lit. b InwestBudżR. Zatem w przypadku
budowy nowego budynku zakup programów komputerowych może zostać sfinansowany
z wydatków inwestycyjnych, nawet jeśli wartość początkowa tych programów nie przekroczy kwoty 10 000 zł. Dotyczy to zarówno zakupu oprogramowania użytkowego, które
zostanie zaksięgowane na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”, jak i oprogramowania operacyjnego, którego koszty nabycia zwiększą wartość początkową zespołu
komputerowego i nie zostaną przeksięgowane na konto 020 „Wartości niematerialne
i prawne”.

2.2.2. Obiekt budowlany – ujęcie księgowe
Pracownicy JSFP mają również trudności ze zdefiniowaniem pojęcia „obiekt budowlany”,
a także ustaleniem, kiedy mamy do czynienia z nowym obiektem budowlanym. Pojęcie
obiektu budowlanego zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 1 PrBud. Zgodnie z powołanym
przepisem obiektami budowlanymi są:
1) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
2) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
3) obiekt małej architektury.
Analizując przyjęte przez ustawodawcę w PrBud definicje pojęć: „budynek”, „budowla”
oraz „obiekt małej architektury”, należy stwierdzić, że w praktyce w przypadku jednostek budżetowych pierwsze wyposażenie będzie dotyczyło najczęściej budynków.
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W tym miejscu pojawia się jednak kolejna wątpliwość. Czy możliwość sfinansowania
zakupu pierwszego wyposażenia ze środków na inwestycje dotyczy wyłącznie
nowo wybudowanych budynków, czy także sytuacji, gdy do istniejących już budynków dobudowywane są nowe części lub gdy wyposażane są budynki gruntownie
przebudowane (zmodernizowane)? Ustawodawca w § 3 pkt 5 InwestBudżR nie używa
przecież pojęcia nowo powstałego obiektu budowlanego, lecz pojęcia obiektu budowlanego. Skoro jednak w tym samym przepisie mówi o pierwszym wyposażeniu, logiczne
wydaje się, że może ono dotyczyć tylko nowo wybudowanego budynku. Nie sposób mówić o pierwszym wyposażeniu budynku, który został zmodernizowany, ponieważ przed
modernizacją był on już wyposażony w środki trwałe i inne przedmioty. Z inną sytuacją
mamy jednak do czynienia przy prowadzeniu inwestycji polegającej na dobudowaniu
nowego „skrzydła” budynku do już istniejącego. Wydaje się, że wówczas zakup do nowo
powstałej części budynku środków trwałych oraz przedmiotów będzie jego pierwszym
wyposażeniem, a co się z tym wiąże – będzie mógł zostać sfinansowany z wydatków
majątkowych.

3. Schematy księgowań z wyjaśnieniami
3.1. Zasady ogólne
Finansowanie zakupu pierwszego wyposażenia budynków ze środków na wydatki inwestycyjne ma oczywiście przełożenie na zasady ewidencjonowania związanych z tym
operacji gospodarczych. Sposób księgowania środków trwałych oraz WNiP o wartości
początkowej nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł, jak również przedmiotów niestanowiących środków trwałych będzie odmienny od sytuacji, w której ich zakup byłby
sfinansowany z wydatków bieżących. Z chwilą zakupu pozostałych środków trwałych,
WNiP o wartości nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł oraz innych przedmiotów niestanowiących środków trwałych nie zostaną zwiększone w jednostce koszty zużycia materiałów i energii. Koszty na ich nabycie zwiększą wartość środków trwałych w budowie
(inwestycji) lub WNiP, których zakup został sfinansowany z wydatków majątkowych.
Z opisu konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” wynika, że nie można na nim
prowadzić ewidencji kosztów związanych z nabyciem i przystosowaniem do używania
WNiP, stąd właściwe jest prowadzenie takiej ewidencji na wyodrębnionym koncie,
np. 081 „Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych ze środków na inwestycje”.
Takie konto będzie miało szczególne znaczenie w przypadku zakupu programów komputerowych, dla których koszty instalacji i uruchomienia będą fakturowane odrębnymi
dowodami źródłowymi. Z chwilą poniesienia wydatku na zakup wymienionych pozostałych środków trwałych, WNiP o wartości nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł oraz innych
przedmiotów niestanowiących środków trwałych jego równowartość zwiększy fundusz
jednostki (konto 800).
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3.2. Ewidencja umorzenia pozostałych środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł,
które zostały zakupione w ramach pierwszego wyposażenia
Przy opracowaniu właściwego schematu ewidencji księgowej pierwszego wyposażenia
obiektów budowlanych pracownicy jednostek budżetowych mają problem z poprawnym
zaksięgowaniem umorzenia pozostałych środków trwałych oraz WNiP o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł, których zakup został sfinansowany ze środków
na inwestycje. Pojawia się bowiem wątpliwość, czy umorzenie wymienionych aktywów
należy zaksięgować w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”, czy
też odnieść na konto 800 „Fundusz jednostki” jako zmniejszenie funduszu jednostki.
Z opisu konta 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”, zamieszczonego w RachBudżR, wynika, że
ujmowane na wymienionym koncie umorzenie należy księgować w korespondencji
z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Zatem taki sposób ewidencji będzie zgodny
z postanowieniami powołanego RachBudżR, tyle tylko że nie pozostanie bez wpływu na
dane wykazane w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym za rok, w którym
jednostka dokonała zapłaty za pierwsze wyposażenie. Należy bowiem pamiętać, że
w roku zapłaty za faktury VAT potwierdzające nabycie pozostałych środków trwałych
oraz WNiP o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł, które zostały
zakupione w ramach pierwszego wyposażenia, jednostka zwiększyła wartość funduszu
jednostki przez zastosowanie do zapłaty zapisu równoległego:
Wn konto 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz
środki z budżetu na inwestycje”,
Ma konto 800 „Fundusz jednostki”.
Zasadne wydaje się zatem zmniejszenie wartości tego funduszu w tym samym roku,
w którym został on zwiększony o cenę nabycia wymienionych aktywów. Jest to natomiast możliwe wyłącznie przez zastosowanie zapisu:
Wn konto 800 „Fundusz jednostki”,
Ma konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.
Przy wprowadzeniu umorzenia do ksiąg rachunkowych zapisem: Wn konto 401 „Zużycie materiałów i energii”, Ma konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” fundusz jednostki
także ulegnie zmniejszeniu, jednak nastąpi to dopiero w roku następnym, wraz z przeniesieniem na konto 800 „Fundusz jednostki” wyniku jednostki za rok poprzedni. Zatem
w omawianym przypadku rozwiązaniem bardziej właściwym wydaje się zastosowanie
zapisu: Wn konto 800 „Fundusz jednostki”, Ma konto 072 „Umorzenie pozostałych
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”,
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wraz z przyjęciem do używania pozostałych środków trwałych oraz WNiP o wartości
początkowej nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł.
Warto jednak podkreślić, że opis konta 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” zaprezentowany
w RachBudżR (załącznik Nr 3) zakłada, że umorzenie powinno się ujmować w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Poza tym w literaturze wskazuje się,
że od momentu zniesienia w jednostkach budżetowych pokrycia amortyzacji wpływ
amortyzacji na wynik finansowy ma miejsce nie na dzień bilansowy, a dopiero w roku
następnym, po przeksięgowaniu wyniku finansowego na konto 800 „Fundusz jednostki”.

3.3. Schemat księgowania z wyjaśnieniami
Poniższy schemat przedstawia ewidencję pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych.
Schemat 1. Ewidencja pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych
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3. Schematy księgowań z wyjaśnieniami
Objaśnienia:
1. FA. Ujęcie faktury VAT za budowę nowego budynku na kwotę 2 000 000 zł.
2. WB. Przelew z budżetu środków na zapłatę faktury VAT za budowę budynku.
3. WB. Zapłata za fakturę VAT za budowę budynku.
3a. WB. Zapis równoległy do zapłaty – ewidencja równowartości wydatku na fundusz
jednostki.
4. FA. Ujęcie faktury VAT na kwotę 360 000 zł tytułem nabycia: podstawowych środków trwałych o łącznej wartości 250 000 zł, pozostałych środków trwałych o łącznej
wartości 80 000 zł oraz przedmiotów niestanowiących środków trwałych o łącznej
wartości 30 000 zł.
5. WB. Przelew z budżetu środków na zapłatę faktury VAT za dostawę środków trwałych oraz przedmiotów.
6. WB. Zapłata za fakturę VAT za środki trwałe oraz przedmioty.
6a. WB Zapis równoległy do zapłaty – zaewidencjonowanie równowartości wydatku na
fundusz jednostki.
7. FA. Ujęcie faktury VAT na kwotę 65 000 zł tytułem nabycia programów komputerowych, których jednostkowa wartość przekraczała kwotę 10 000 zł, oraz programów
komputerowych, których jednostkowa wartość nie przekraczała kwoty 10 000 zł.
8. WB. Przelew z budżetu środków na zapłatę faktury VAT za dostawę oraz instalację
programów komputerowych.
9. WB. Zapłata za fakturę VAT za programy komputerowe.
9a. WB. Zapis równoległy do zapłaty – zaewidencjonowanie równowartości wydatku na
fundusz jednostki.
10. OT. Przyjęcie do używania budynku.
11. OT. Przyjęcie do używania podstawowych środków trwałych.
12. OT. Przyjęcie do używania pozostałych środków trwałych.
12a. OT/PK. Umorzenie pozostałych środków trwałych – zapis równoległy. Jak już wspomniano, zgodnie z opisem do konta 072 to umorzenie powinno zwiększyć koszty na
koncie 401 „Zużycie materiałów i energii”.
13. PK. Przyjęcie do używania przedmiotów niestanowiących środków trwałych.
Alternatywą do tego zapisu jest odniesienie wartości tych przedmiotów bezpośrednio
w ciężar konta 401 „Zużycie materiałów i energii”.
14. OT. Przyjęcie do używania programów komputerowych umarzanych stopniowo –
zapis na podstawie dowodu wewnętrznego.
15. OT/PK. Przyjęcie do używania programów komputerowych, których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 10 000 zł – zapis na podstawie dowodu wewnętrznego.
15a. PK. Umorzenie tzw. pozostałych WNiP – zapis równoległy. Jak już wspomniano,
zgodnie z opisem do konta 072 to umorzenie powinno zwiększyć koszty na koncie
401 „Zużycie materiałów i energii”.
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16. PK. Przeksięgowanie zrealizowanych wydatków zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym.
17. PK. Przeksięgowanie, pod datą ostatniego dnia roku obrotowego, salda konta 810 na
fundusz jednostki.

4. Sposób udokumentowania/forma urządzenia
ewidencyjnego
Zapisy księgowe dotyczące zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie pierwszego
wyposażenia obiektów budowlanych są dokonywane na kontach syntetycznych i analitycznych ewidencji bilansowej.
W sprawnym rozksięgowaniu efektów inwestycji, w ramach której finansuje się zakup
pierwszego wyposażenia, pomocna jest właściwa organizacja ewidencji analitycznej
prowadzonej do konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”. Efekty zakończonej
inwestycji będą znajdowały odzwierciedlenie na różnych kontach syntetycznych, dlatego
dobrze zorganizowana ewidencja szczegółowa do tego konta będzie stanowiła duże
ułatwienie w rozksięgowaniu zakończonego procesu inwestycyjnego.
Jednostka realizująca zadanie polegające na budowie obiektu budowlanego, wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, powinna w szczególności wyodrębnić dla konta 080
„Środki trwałe w budowie (inwestycje)” konta pomocnicze dla kosztów, które po zrealizowaniu zadania:
1) zwiększą wartość podstawowych środków trwałych na koncie 011 „Środki trwałe”,
2) zwiększą wartość pozostałych środków trwałych na koncie 013 „Pozostałe środki
trwałe”,
3) zwiększą stan ewidencyjny WNiP na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”,
4) zwiększą stan ewidencyjny tzw. pozostałych WNiP na koncie 021 (przyjętym w zakładowym planie kont dla WNiP, których wartość początkowa nie przekracza kwoty
10 000 zł),
5) zostaną przeksięgowane na zmniejszenie funduszu jednostki.
Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające
zrealizowanie operacji gospodarczej. W przypadku pierwszego wyposażenia obiektów
budowlanych dowodami księgowymi, które będą stanowiły podstawę jego ewidencji,
wymienionymi w art. 20 ust. 2 RachunkU, są dowody źródłowe:
1) zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów,
2) wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki.
Będą to w szczególności: faktury VAT, rachunki, wyciągi bankowe, dowody OT oraz
dowody PK.
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5. Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi,
budżetowymi, w zakresie operacji finansowych
i klasyfikacją budżetową
Zdarzenia związane z zakupem lub wytworzeniem we własnym zakresie pierwszego
wyposażenia obiektów budowlanych są wykazywane w sprawozdaniu finansowym
i budżetowym jednostek budżetowych.

5.1. Powiązania z bilansem jednostki budżetowej
W bilansie jednostki budżetowej poniesione koszty na zakup lub wytworzenie we włas
nym zakresie pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych, związane z niezakończoną inwestycją (środkiem trwałym w budowie), należy wykazać w aktywach bilansu
w wierszu A.II.2. „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”.

5.2. Powiązania z sprawozdaniami budżetowymi
W sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa:
1) w kolumnie 6. „Plan (po zmianach)” – wykazuje się dane o planowanych wydatkach,
wynikających z planu finansowego jednostki, z uwzględnieniem zmian dokonanych
w trybie określonym w FinPubU;
2) w kolumnie 7. „Zaangażowanie” – wykazuje się kwoty wynikające z podpisanych
umów na dostawę pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym;
3) w kolumnie 8. „Wykonanie wydatków” – wykazuje się wykonane wydatki, na podstawie danych księgowości analitycznej do konta 130 „Rachunek bieżący jednostki
budżetowej” (w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień i rocznym w kolumnie
„Wykonanie wydatków” nie wykazuje się środków, o których mowa w art. 181 ust. 6
FinPubU);
4) w kolumnie 9. „Zobowiązania ogółem” – wykazuje się wszystkie uznane przez jednostkę zobowiązania, niespłacone do końca okresu sprawozdawczego;
5) w kolumnie 10. „Zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych” – wykazuje
się nieprzedawnione i nieumorzone zobowiązania, jakie przed upływem danego
okresu sprawozdawczego nie zostały uregulowane, a których termin zapłaty minął
przed pierwszym stycznia bieżącego roku. Jednostki budżetowe nie powinny jednak
dopuszczać do powstawania zobowiązań wymagalnych obciążających jednostkę.
Przepis art. 44 ust. 3 pkt 3 FinPubU stanowi bowiem, że wydatki publiczne powinny
być dokonywane w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
6) w kolumnie 11. „Zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym” – wykazuje
się nieumorzone zobowiązania powstałe w okresie od pierwszego stycznia roku
bieżącego do końca okresu sprawozdawczego, jakie przed upływem danego okresu
sprawozdawczego nie zostały uregulowane, a których termin zapłaty minął;
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7) w kolumnie 12. „Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego” – wykazuje się wydatki ujęte w ustalonym przez Radę Ministrów planie
finansowym, o którym mowa w art. 181 ust. 2 FinPubU (tę kolumnę wypełnia się
w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień i w sprawozdaniu rocznym).
W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej:
1) w kolumnie 4. „Plan (po zmianach)” – wykazuje się dane o planowanych wydatkach
na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie pierwszego wyposażenia obiektów
budowlanych;
2) w kolumnie 5. „Zaangażowanie” – wykazuje się kwoty wynikające z umów zawartych
na dostawę pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych, których wykonanie
powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym;
3) w kolumnie 6. „Wydatki wykonane” – wykazuje się zrealizowane wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku bieżącego (w sprawozdaniu
rocznym w kolumnie „Wydatki wykonane” wykazuje się zrealizowane wydatki,
w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego);
4) w kolumnie 7. „Zobowiązania ogółem” – wykazuje się wszystkie bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego;
5) w kolumnie „Zobowiązania wymagalne” – wykazuje się zobowiązania, których termin zapłaty minął przed upływem okresu sprawozdawczego, a nie są ani przedawnione, ani umorzone, z wyróżnieniem zobowiązań powstałych w latach ubiegłych
(kolumna 8.) i zobowiązań powstałych w roku bieżącym (kolumna 9.);
6) w kolumnie 11. „Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego” –
wykazuje się wydatki, których wykaz organ stanowiący JST może ustalić zgodnie
z art. 263 ust. 2 FinPubU (tę kolumnę wypełnia się tylko w sprawozdaniu rocznym).

5.3. Powiązania z klasyfikacją budżetową
Wydatki na zakup pierwszego wyposażenia należy klasyfikować w § 605 „Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych” (wydatki na zakup pierwszego wyposażenia są
nierozerwalnie związane z zadaniem podstawowym, jakim jest budowa obiektu budowlanego, dla którego właściwą podziałką klasyfikacji budżetowej jest właśnie § 605) –
zgodnie z postanowieniami załącznika Nr 4 do KlasBudżR.

Podstawa prawna:
• 44 ust. 3 pkt 3, ar t. 181 ust. 2 i 6, ar t. 263 ust. 2 FinPubU,
• § 3 pkt 5 InwestBudżR,
• ar t. 16f ust. 3 PDOPrU,
• ar t. 3 pkt 1 PrBud,
• ar t. 3 ust. 1 pkt 15 RachunkU.
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