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Zamknięcie ksiąg za 2017 rok oraz zmiany w zasadach 

rachunkowości i prowadzenia ksiąg jednostek budżetowych 

 
 

1. Zmiany przepisów w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości, klasyfikacji 

wprowadzone w 2017 roku i skutki tych zmian. 

2. Zasady zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego oraz w trakcie roku w 

przypadku zakończenia działalności jednostek a włączenie tych sprawozdań do 

sprawozdania łącznego. 

3. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2017 rok jako niezbędny element 

poprzedzający zamknięcie ksiąg rachunkowych.  

4. Zasady rachunkowości wg ustawy o rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości 

budżetowej, a zamknięcie roku. Zasada memoriału a zasada kasowego wykonania 

budżetu, zasada współmierności, zasada istotności. 

5. Uzgodnienie i rozliczenie sald kont w zakresie podatku VAT na etapie jednostki podległej 

oraz jednostki dokonującej centralizacji, zasady wyłączania wzajemnych rozliczeń i 

wykazywania sald dotyczących VAT w sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdaniach 

budżetowych w zależności od przyjętych rozwiązań (brutto/netto). 

6. Ewidencja należności krótko i długoterminowych, ewidencja należności po dniu 

bilansowym, ewidencja decyzji dotyczących należności wieloletnich. Należności w Rb-27S, 

Rb-N i bilansie – jak prawidłowo wykazać. 

7. Wycena poszczególnych pozycji aktów i pasywów. Ewidencja odsetek od należności, 

zobowiązań, od kredytów i pożyczek oraz obligacji. 

8. Ewidencja kosztów i przychodów oraz dochodów i wydatków budżetowych, zasady ich 

inwentaryzacji w powiązaniu z korektami i zwrotami wydatków i nadpłat w dochodach. 

9. Przychody i koszty wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach oświatowych w 

księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach finansowych i budżetowych, rozliczenie i 

ewidencja nadwyżki wg stanu na 31 grudnia oraz zmiany w tym zakresie od 01.01.2018 r.  

10. Ustalenie wyniku finansowego, dokonanie przeksięgowań, zamknięcie kont (bilansowych i 

pozabilansowych). 

11. Sprawozdania finansowe za 2017 rok – omówienie wzorów sprawozdań, zasad i terminów 

sporządzenia oraz prezentacji danych: 

a) bilans, 
b) rachunek zysków i strat (powiązanie z kontami zespołu 4 i 7), 
c) zestawienie zmian w funduszu. 

12. Powiązanie danych pomiędzy bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem 

zmian w funduszu jednostki w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych. 


