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Wprowadzenie

Publikacja „Zamknięcie roku 2022 w jednostkach finansów publicznych” jest kolejnym wydaniem
książki dotyczącej zamykania ksiąg rachunkowych, przybliżającym zagadnienia związane z za-
mykaniem ksiąg rachunkowych i sprawozdawczością finansową, tym razem za 2022 r. Sprawoz-
danie to będzie sporządzane w szczególnych okolicznościach, mianowicie w okresie trwającej
od 24.2.2022 r. agresji Rosji na Ukrainę. Ustawą z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), na-
łożone zostały na jednostki sektora finansów publicznych, a w szczególności jednostki samorządu
terytorialnego, nowe zadania, które wiążą się z otrzymywaniem przez te jednostki dedykowanych
na ten cel środków, ale również z licznymi obowiązkami w tym zakresie i ponoszeniem kosztów.
Jednostki te mogą otrzymywać na zadania związane z udzielaniem pomocy Ukraińcom darowizny,
zarówno pieniężne, jak i rzeczowe. Nadal także odczuwalne są przez jednostki sektora finansów
publicznych skutki wprowadzonego od 20.3.2020 r. stanu epidemii COVID-19, zastąpionego od
16.5.2022 r. stanem zagrożenia epidemicznego. Także część gmin w 2022 r. zajęła się dystrybucją
węgla kamiennego na podstawie ustawy z 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego
dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236). Powyższe fakty skutkowały w 2022 r.
zachodzącymi zmianami w zakresie gospodarki finansowej JSFP, tj. nowymi źródłami dochodów
i wydatków budżetowych, oddziałującymi na sposób prezentacji informacji w sprawozdawczości
finansowej za 2022 r. Sytuacja ta ma wpływ nie tylko na sytuację finansową JSFP, ale również
utrudnia wypełnianie obowiązków związanych ze sporządzaniem sprawozdawczości finansowej,
budżetowej z operacji finansowych, jak i przeprowadzaniem inwentaryzacji za 2022 r.

Ze względu na trwającą epidemię COVID-19 Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw jednostkom
stosującym przepisy RachunkU, w tym JSFP, i dokonało przesunięć terminu składania sprawoz-
dań finansowych oraz zatwierdzania sprawozdań finansowych za 2019 r, 2020 r. oraz za 2021 r.
Rozporządzenie przedłużające terminy ewidencyjne i sprawozdawcze za 2021 r. zostało ogłoszone
w Dz.U. z 2022 r. pod. poz. 561. Rozporządzenie Ministra Finansów z 7.3.2022 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji
oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru,
jednostki lub organu sprawozdań lub informacji weszło w życie 10.3.2022 r. Wydłużenie przypa-
dających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań fi-
nansowych dotyczy również sprawozdań finansowych JSFP. Dla tych jednostek termin wydłużono
o 1 miesiąc.

W związku z przedstawionymi powyżej okolicznościami przed służbami finansowo-księgowymi
jednostek sfery budżetowej sporo wyzwań związanych z zamykaniem ksiąg rachunkowych
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za 2022 r. Niniejsza publikacja zawiera szeroki zakres wiedzy o tej tematyce. Poruszone w publi-
kacji zagadnienia dotyczą m.in.:

1) zmian w przepisach prawa mających wpływ na sprawozdawczość finansową, budżetową czy
też z operacji finansowych;

2) prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności
ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach;
ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg);

3) wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
4) dokonywania odpisów aktualizujących;
5) tworzenia rezerw;
6) podpisywania, udostępniania i przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
7) odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
8) badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta;
9) korygowania błędnych zapisów księgowych, w tym na przełomie roku budżetowego;

10) księgowania na przełomie roku budżetowego;
11) przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach

rachunkowych;
12) księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych;
13) ustalania wyniku finansowego budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek bu-

dżetowych czy samorządowych zakładów budżetowych;
14) zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego;
15) sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawoz-

dania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego.

W książce „Zamknięcie roku 2022 w jednostkach finansów publicznych” znajduje się ponadto 49
schematów księgowań związanych z końcem roku budżetowego oraz zamykaniem ksiąg rachun-
kowych, dokumentacja inwentaryzacyjna, arkusze konsolidacyjne, tabele i zestawienia w zakre-
sie sporządzania sprawozdań finansowych oraz liczne odpowiedzi Ministerstwa Finansów, w tym
na pytania przygotowane przez Wydawnictwo.

W publikacji przybliżono również Krajowe Standardy Rachunkowości mające wpływ na zamykanie
ksiąg rachunkowych za 2022 r. oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej za 2022 r.
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