Zarządzenie 17/2016
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej
przyjęte zasady (politykę) rachunkowości

Na podstawie przepisów art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z zm.) ustalam, co następuje:

§1
Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych oraz
zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów księgowych stanowi załącznik nr 1.
§2
Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stanowi
załącznik nr 2.
§3
Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: zakładowy plan kont ustalający wykaz
kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont
pomocniczych oraz ich powiązanie z kontami księgi głównej stanowi załącznik nr 3.
§4
Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych
z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości
ksiąg rachunkowych jak również opis systemu przetwarzania danych, opis systemu
informatycznego zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji wraz z opisem
algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności
metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a także określenie
wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji stanowi załącznik nr 4.

§5
System ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych
i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz zasad
archiwizacji ksiąg rachunkowych i dokumentów księgowych stanowi załącznik nr 5.

§6
Zarządzenie

wchodzi

w

od dnia 1 stycznia 2016 roku.

życie

z

dniem

podpisania,

z

mocą

obowiązującą

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 17/2016
Dyrektora GCKiB w Przemęcie
z dn. 26.04.2016 r.

Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów
sprawozdawczych oraz zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
i zapisów księgowych
I. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, za który jednostka sporządza sprawozdanie
finansowe składające się z :
- bilansu
- rachunku zysków i strat / wariant porównawczy /
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
Zakres informacji wykazywanych w poszczególnych składowych w/w sprawozdania zawiera
załącznik Nr 1 ustawy o rachunkowości.
2. Rok obrotowy dzieli się na okresy sprawozdawcze, przez które rozumie się okresy, za które
jednostka sporządza na podstawie ksiąg rachunkowych sprawozdania wynikające
z obowiązujących przepisów, i tak:
a) sprawozdania budżetowe sporządzane na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych
w zakresie operacji finansowych /t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1773/:
- Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji /załącznik nr 1 do rozporządzenia/,
- Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności /załącznik nr 3 do rozporządzenia/,
- Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów
dłużnych

/wzór sprawozdania załącznik nr 2 do rozporządzenia/,

- Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów
wartościowych wg wartości księgowej /załącznik nr 4 do rozporządzenia/,
b) sprawozdania sporządzane na podstawie przepisów art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z zm./:
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze, uwzględniająca
stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,

- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego.
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów księgowych
1. Księgi rachunkowe prowadzi się systemem finansowo-księgowym przy użyciu komputera.
2. Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych ujmujących zapisy
zdarzeń w porządku systematycznym i chronologicznym, przy czym

zdarzenia, w tym

operacje gospodarcze ujmuje się w księgach i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie
z ich treścią ekonomiczną.
3. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające
dokonanie

operacji

gospodarczych

/źródłowe,

zbiorcze,

korygujące,

zastępcze

i rozliczeniowe/, rzetelne, kompletne i wolne od błędów rachunkowych, oznaczone numerem
identyfikacyjnym, sprawdzone zgodnie z ustaleniami procedur kontroli finansowej,
zakwalifikowane do ujęcia w księgach rachunkowych poprzez wskazanie sposobu ujęcia
dowodu /dekretacja/ i zawierające podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.
4. Korekty błędów w dowodach księgowych i w księgach rachunkowych dokonuje się
w sposób określony w przepisach art. 22 i art. 25 ustawy o rachunkowości.
5. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania
wolnych miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. Zapis księgowy zawiera:
datę dokonania operacji, rodzaj i numer identyfikacyjny dokumentu, zrozumiały tekst, kwotę
zapisu oraz oznaczenie kont, na których operacja została zapisana.
6. Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych
jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania
wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata
informacje z nich wynikające były porównywalne.
Zmiany zasad określonych niniejszym dokumentem oraz aktualizacji wynikającej ze
zmian w strukturze organizacyjnej jednostki lub przepisów prawa (ustaw, rozporządzeń)
dokonuje się tylko ze skutkiem od 1 stycznia kolejnego roku budżetowego.
7. W księgach rachunkowych roku obrotowego ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające
na rzecz jednostki przychody i obciążające je koszty związane z tymi przychodami dotyczące
danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
Dla zapewnienia współmierności przychodów i kosztów do aktywów lub pasywów danego
okresu sprawozdawczego, zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych

okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które nie zostały jeszcze
poniesione.
Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi
kosztów, jak również zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie.
8. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:
- dziennik,
- konta księgi głównej,
- konta ksiąg pomocniczych,
- zestawienie obrotów i sald.
W/w urządzenia księgowe prowadzi się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
9. Księgi rachunkowe są oznaczone nazwą jednostki, nazwą rodzaju księgi, roku obrotowego
i okresu sprawozdawczego.
10. Księgi rachunkowe otwiera się:
- na dzień rozpoczęcia działalności,
- na początek każdego roku obrotowego,
- na dzień zmiany formy organizacyjno – prawnej,
- na dzień wpisu do rejestru połączenia jednostek lub podziału jednostki,
- na dzień rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości
w ciągu 15 dni od zaistnienia tych zdarzeń.
11. Księgi rachunkowe zamyka się:
- na dzień kończący rok obrotowy,
- na dzień zakończenia działalności /np. sprzedaży, likwidacji/,
- na dzień poprzedzający zmianę formy organizacyjno – prawnej,
- na dzień poprzedzający podział lub połączenie jednostek,
- na dzień poprzedzający dzień postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
- na inny dzień określony odrębnymi przepisami
nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.
Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych następuje w ciągu 15 dni od dnia
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
12. Jednostka sporządza wydruki ksiąg rachunkowych raz na koniec miesiąca (zestawienie
obrotów i sald, dziennik obrotów, księgę główną); dane ksiąg rachunkowych są również
przenoszone na trwały komputerowy nośnik danych, tj. płyty CD.

III. Wybrane i stosowane rozwiązania dopuszczone przepisami ustawy o rachunkowości
1. Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ustala
i aktualizuje dokumentację opisującą zasady prowadzenia rachunkowości.
Przepisy art. 3 ust. 1 pkt 11 postanawiają , że przez przyjęte zasady /politykę/ rachunkowości
rozumie się wybrane i stosowane w jednostce rozwiązania dopuszczone przepisami ustawy,
zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.
2. Jednostka prowadzi:
a) ewidencję rzeczowych składników aktywów obrotowych metodą ilościowo-wartościową –
dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych
(stosownie do przepisów art. 17 ust. 2 i art. 34 ust.1 ustawy o rachunkowości);
b) ewidencję środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł na koncie 011 i naliczenie
umorzenia na koncie 071;
c) ewidencję środków trwałych o wartości równej i poniżej 3.500 zł na koncie 013
i umorzenie na koncie 072;
d) ewidencję zbiorów bibliotecznych na koncie 014 i umorzenie na koncie 074;
e) ewidencję wartości niematerialnych i prawnych na koncie 020 wspólnie dla tych powyżej
3.500 zł i poniżej 3.500 zł, a umorzenie na koncie 073 – umorzenie wartości niematerialnych
i prawnych;
f) ewidencję ilościową składników majątkowych trwałego użytku o niskiej wartości
jednostkowej, tj. nie przekraczającej kwoty 200 zł, a które spełniają kryteria wymagane
przepisami art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości dla środków trwałych. Te składniki
wyposażenia są odpisywane w pełnej wartości w koszty jako zużycie materiałów. Kontrolę
i ewidencję tych przedmiotów prowadzi pozaksięgowo główny księgowy w sposób
umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce ich użytkowania i osób za nie
odpowiedzialnych;
g) ewidencję rozliczania kosztów tylko wg rodzajów na kontach zespołu 4. Na stronie Wn
kont zespołu 4 ujmuje się poniesione koszty w danym okresie, a na stronie Ma ich
zmniejszenia oraz na koniec roku salda kosztów przenosi się na konto 860. W zespole 4
prowadzone są konta syntetyczne z odpowiednio oznaczonymi symbolami 401, 402, 403, itp..

IV. Stosowane uproszczenia w ramach przyjętych zasad rachunkowości
Stosownie do przepisu art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości jednostka stosuje następujące
uproszczenia:
a - zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie używania
dłuższym niż rok i wartości początkowej poniżej 200 zł (za wyjątkiem mebli biurowych
i bibliotecznych) są zarachowywane w koszty i objęte ewidencją ilościową;
b - zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty;
c - koszty prenumeraty, rozmów telefonicznych i innych cyklicznie powtarzających się
operacji są odnoszone w koszty w miesiącu ich stosowania (otrzymania faktury)
- z pominięciem konta międzyokresowego rozliczenia kosztów;
d - faktury zakupu dotyczące bieżących wydatków są ujmowane zapisem Wn 40_ Ma 201
czyli za pośrednictwem kont rozrachunkowych;
e - naliczenia umorzenia składników majątkowych trwałego użytku o wartości równej
i poniżej 3.500 zł ujmowanych na koncie 013 dokonuje się w miesiącu oddania do używania
w 100 % ich wartości początkowej;
f - środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł są amortyzowane i umarzane jednorazowo na
koniec roku przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach
podatkowych.
Amortyzację i umorzenie nalicza się zapisem uproszczonym Wn 401 Ma 071; naliczone
amortyzacja i umorzenie nie powodują zmian w funduszu jednostki;
g - sporządzane przez jednostkę sprawozdania nie wymagają podawania danych w układzie
podziałek klasyfikacji budżetowej, a zatem jednostka nie prowadzi ewidencji przychodów
i kosztów wg podziałek klasyfikacji budżetowej;
h - ewidencja i rozliczanie kosztów jest prowadzona w układzie rodzajowym na kontach
zespołu 4- koszty wg rodzajów, odpowiednio do wymogów rachunku zysków i strat.
V. Zasady przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania wyników inwentaryzacji
1.

Zasady

inwentaryzowania

składników

majątkowych

jednostka

stosuje

zgodnie

z przepisami określonymi w art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości, z zastosowaniem
następujących metod inwentaryzacji:
a - drogą spisu z natury inwentaryzuje się:

- rzeczowe składniki majątku trwałego i obrotowego /środki trwałe, maszyny i urządzenia
wchodzące w skład środków trwałych w budowie, materiały, towary, wyroby gotowe,
produkcja w toku/,
– środki pieniężne z wyjątkiem środków na rachunkach bankowych,
- papiery wartościowe,
- aktywa rzeczowe będące własnością innych jednostek.
Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na:
- ustaleniu rzeczywistej wartości majątku poprzez przeliczenie, zmierzenie, zważenie oraz
ujęciu ustalonych ilości w arkuszu spisowym,
- wycenie stwierdzonych ilości,
-porównaniu ilości i wartości zinwentaryzowanych składników majątkowych z zapisami
ksiąg rachunkowych,
- ustaleniu ewentualnych różnic i wyjaśnieniu przyczyn ich powstania,
- ujęciu wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych.
b - drogą potwierdzenia salda
- środki pieniężne na rachunkach bankowych,
- kredyty i pożyczki,
- należności cywilno-prawne wobec osób zobowiązanych do prowadzenia ksiąg
rachunkowych.
Potwierdzenie salda następuje w formie pisemnej. W przypadku wysłania potwierdzenia salda
w formie pisemnej

/pismo, faks, potwierdzona pisemnie rozmowa telefoniczna/ i gdy

jednostka nie otrzyma zwrotki potwierdzającej saldo, dokonuje się wówczas weryfikacji tego
salda sporządzając na tę okoliczność stosowną notatkę.
c- drogą weryfikacji sald
- wartości niematerialne i prawne,
- grunty i trudno dostępne środki trwałe,
- materiały biblioteczne,
- należności sporne i wątpliwe, należności od pracowników, należności cywilno-prawne od
osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, należności publiczno prawne,
- zobowiązania,
- fundusze,
- rezerwy i przychody przyszłych okresów,
- inne aktywa i pasywa.

Celem inwentaryzacji jest potwierdzenie realności sald, a dowodem przeprowadzenia
inwentaryzacji jest protokół weryfikacji sald.
2. Na ostatni dzień roku obrotowego przeprowadza się inwentaryzację:
- środków pieniężnych w kasie i papierów wartościowych /z wyjątkiem zgromadzonych na
rachunkach bankowych/;
- aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, należności, w tym
udzielonych pożyczek oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów;
- środków trwałych do których dostęp jest utrudniony, gruntów,

należności spornych

i wątpliwych, a w bankach również należności zagrożonych, należności wobec osób nie
prowadzących

ksiąg

rachunkowych,

należności

wobec

pracowników,

należności

publicznoprawnych, zobowiązań oraz innych aktywów i pasywów.
3. Termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację:
- składników aktywów - z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych,
produktów w toku oraz materiałów, towarów i produktów gotowych odpisanych w koszty na
dzień zakupu - rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego
i zakończono do 15 stycznia, a ustalenie stanu nastąpiło przez odpisanie lub dopisanie do
stwierdzonego w trakcie inwentaryzacji przychodów i rozchodów jakie nastąpiły pomiędzy
datą inwentaryzacji, a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym
stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym;
- zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych znajdujących się na terenie strzeżonym
i objętych ewidencją ilościowo-wartościową raz na dwa lata,
- środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych
w budowie raz na 4 lata.
4. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy udokumentować i powiązać z zapisami
ksiąg rachunkowych oraz rozliczyć i ująć w księgach rachunkowych.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 17/2016
Dyrektora GCKiB w Przemęcie
z dn. 26.04.2016 r.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego

I.

Metody wyceny aktywów i pasywów

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg zasad określonych w przepisach rozdziału
czwartego ustawy

o rachunkowości; zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości aktywa

i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
1.

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztu

wytworzenia,
2. inwestycje /środki trwałe w budowie/ w wysokości ogółu

poniesionych kosztów

pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszone
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
3. długoterminowe aktywa finansowe / udziały w innych jednostkach/ według ceny nabycia,
4. rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
5. należności w kwocie wymaganej zapłaty,
6. zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
7. środki pieniężne wg wartości nominalnej,
8. środki pieniężne wyrażone w walutach obcych po obowiązującym średnim kursie dla danej
waluty, ustalonym na dzień 31 grudnia przez NBP,
9. fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości wynikającej z ewidencji
księgowej.
II.

Ustalenie wyniku finansowego

1.Zasady ustalenia wyniku finansowego przyjmuje się zgodnie z przepisami art. 42 ustawy
o rachunkowości.
Przepisy art. 42 ustawy o rachunkowości postanawiają, że na wynik finansowy netto składają
się:
1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych,
2. wynik operacji finansowych,

3. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego (jeśli
wystąpi), którego podatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych na podstawie
odrębnych przepisów.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów z uwzględnieniem dotacji, upustów, rabatów i innych
zmniejszeń lub zwiększeń oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością
sprzedanych produktów towarów i materiałów wycenionych po kosztach wytworzenia albo
w cenach nabycia albo w kosztach zakupu powiększonych o całość poniesionych od początku
roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży towarów, materiałów i produktów
oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik

operacji

finansowych

stanowi

różnicę

między

przychodami

finansowymi

w szczególności z tytułu dywidend, odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości
inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt. 1a ustawy o rachunkowości, nadwyżki
dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi w szczególności z tytułu
odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28
ust. 1 pkt. 1a, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek,
prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt
2 ustawy o rachunkowości.
2. Ustalenie wyniku finansowego następuje przez przeksięgowania na konto 860 - Wynik
finansowy:
Na stronę Wn konta 860
- sumy poniesionych kosztów ujętych na koncie 401-415,
- kosztów finansowych /konto 751/,
- podatku dochodowego i innych obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego.
Na stronę Ma konta 860
- otrzymane dotacje na zadania bieżące /Wn konto 740/
- przychody finansowe /Wn konto 750/
- pozostałe przychody operacyjne /Wn konto 760/.

Saldo kota 860 wyraża:
w ciągu roku
- nadwyżkę zysków nad stratami lub strat nad zyskani,
na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki:
- saldo Wn stratę netto,
- saldo Ma zysk netto.
Wynik finansowy ustalony na koncie 860 pozostaje na tym koncie do dnia zatwierdzenia
sprawozdania finansowego w trybie określonym w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości,
a pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego jest przenoszony na konto 820 – Rozliczenie
wyniku finansowego; zysk zapisem Wn 860 Ma 820, strata Wn 820 Ma 860 i następnie zysk
jest przeksięgowany na zwiększenie funduszu zapisem Wn 820 Ma 800, a strata zmniejsza
fundusz zapisem Wn 800 Ma 820.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 17/2016
Dyrektora GCKiB w Przemęcie
z dn. 26.04.2016 r.

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
I. Wykaz kont księgi głównej

Zespół „O”- Majątek trwały
011 – Środki trwałe amortyzowane stopniowo /analitycznie wg zakupu z dotacji organizatora i innych
źródeł zewnętrznych, np. ze środków MKiDZN/

013 – Środki trwałe amortyzowane jednorazowo /analitycznie wg zakupu z dotacji organizatora
i innych źródeł zewnętrznych, np. ze środków MKiDZN/
Zbiory biblioteczne /analitycznie wg bibliotek/
Wartości niematerialne i prawne /analitycznie wg amortyzacji stopniowej i jednorazowej/

014 –
020 071 – Umorzenie środków trwałych naliczane stopniowo
072 – Umorzenie jednorazowe środków trwałych
073 – Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych /analitycznie wg amortyzacji stopniowej
i jednorazowej/

074 – Umorzenie zbiorów bibliotecznych
080 - Środki trwałe w budowie /analitycznie wg nazw środków trwałych w budowie/

Zespół „1” – Środki pieniężne i rachunki bankowe
101 – Kasa
130 – Rachunek bieżący /analitycznie: bieżąca działalność, wadia/
131 – Rachunek bankowy środków funduszy pomocowych
142 – Środki pieniężne w drodze

Zespół „2” – Rozrachunki i roszczenia
201 – Rozrachunki z dostawcami /analitycznie wg dostawców/
202 – Rozrachunki z odbiorcami /analitycznie wg odbiorców/
225 – Rozrachunki publiczno – prawne /analitycznie wg tytułów rozrachunków z US/
229 – Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne /analitycznie ubezp. społ., fundusz pracy, ubezp. zdr./
231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami /analitycznie wg pracowników/
240 – Pozostałe rozrachunki /analitycznie np. PZU Kościan/

Zespół „3” – Materiały i towary
301 – Rozliczenie zakupu środków trwałych w budowie
302 – Rozliczenie zakupu materiałów i energii

303 – Rozliczenie zakupu usług
304 – Rozliczenie zakupu zbiorów bibliotecznych
310 – Materiały

Zespół „4” – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
401 – Amortyzacja /analitycznie WNiP, środki trwałe, jednorazowa/
402 – Zużycie materiałów /analitycznie wg rodzaju materiałów/
403 – Zużycie energii /analitycznie wg rodzaju energii/
404 – Usługi remontowe
405 – Usługi telekomunikacyjne i pocztowe /analitycznie: abonament telefoniczny i rozmowy
telefoniczne, abonament internetowy, opłaty pocztowe/
– Pozostałe usługi /analityka wg rodzaju usług/
– Wynagrodzenia /analityka: osobowe, bezosobowe, nagrody/

406
407
408 – Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
409 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /analityka: od wynagrodzeń osobowych
i bezosobowych/

410 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
411 – Podatki i opłaty administracyjne /analityka wg rodzaju podatków i opłat/
412 – Podróże służbowe
415 – Pozostałe koszty

Zespół „6” – Produkty i rozliczenia międzyokresowe
640 – Rozliczenie międzyokresowe kosztów /analitycznie wg rodzaju kosztu/

Zespół „7” – Przychody i koszty ich uzyskania
740 – Dotacje na zadania bieżące /analityka: dotacja podmiotowa, dotacja MKiDZN, dotacja z Biblioteki
Narodowej/

750 – Przychody finansowe – odsetki i prowizje od operacji finansowych od środków ulokowanych na
rachunkach bankowych

751 – Koszty finansowe
760 – Pozostałe przychody operacyjne /analitycznie wg rodzaju przychodu/
761 – Pozostałe koszty operacyjne

Zespół „8” – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
800 – Fundusz instytucji kultury /analitycznie fundusz instytucji kultury, fundusz rezerwowy/
820 – Rozliczenie wyniku finansowego
840 – Rozliczenie międzyokresowe przychodów /analitycznie wg rodzaju przychodu/
860 – Wynik finansowy
II. Konta pozabilansowe
910 – Poręczenia i gwarancje

III. Zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich
powiązania z kontami księgi głównej

Zespół 0 – Majątek trwały
Konta „Zespołu 0” – przeznaczone są do ewidencji:
- środków trwałych oraz ich umorzenia,
- środków trwałych przyjętych nieodpłatnie,
- wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenia,
- zbiorów bibliotecznych oraz ich umorzenia,
- środków trwałych w budowie i ich rozliczenia.

Konto 011 – środki amortyzowane stopniowo
Jest przeznaczone do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń środków trwałych.
Stosownie do postanowień zawartych w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości środki
trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby
instytucji kultury.
Zalicza się do nich w szczególności:
- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.
Środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011 podlegają amortyzacji i są umarzane w czasie
wg stawek podatkowych i zalicza się do nich składniki majątkowe spełniające warunki,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości o wartości początkowej
powyżej 3.500 zł.
Podstawową jednostką ewidencyjną jest każdy środek trwały, jako oddzielny obiekt
inwentarzowy. Tylko w szczególnych przypadkach może to być obiekt zbiorczy, np. zespół
komputerowy.
Środki trwałe podlegające stopniowemu umarzaniu wykazuje się w bilansie w wartości netto.
Wartość początkową środków trwałych (zasady te dotyczą także wartości niematerialnych
i prawnych) stanowi:
- cena nabycia (przy zakupie) powiększona o koszty transportu, załadunku, rozładunku,
montażu, opłat /skarbowych, notarialnych i innych/, odsetek i prowizji,
- koszt wytworzenia (we własnym zakresie),
- wartość rynkowa (przy nabyciu w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób
– chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa wartość w
niższej wysokości).
Wartość początkową środka trwałego powiększa się o wartość poniesionych nakładów na
ulepszenia i modernizację.

Na stronie Wn konta 011 księguje się przychody i zwiększenia wartości początkowej
środków trwałych przede wszystkim z tytułu:
- przyjęcia do użytkowania nowych środków trwałych z zakupu (konto przeciwstawne 130,
201),
- przyjęcia środków trwałych w wyniku budowy, montażu lub ulepszenia albo modernizacji w
korespondencji z kontem 080,

- otrzymane od organizatora lub w drodze darowizny środki trwałe, które nie podlegają
umorzeniu i amortyzacji (konto przeciwstawne 800),
- otrzymane w drodze darowizny środki trwałe, które podlegają umorzeniu i amortyzacji
(konto przeciwstawne 840).
Podstawą zapisu na stronie Wn konta 011 jest dowód OT – przyjęcie środka trwałego
sporządzony na podstawie faktury lub aktu notarialnego, protokół odbioru inwestycji, decyzja
organu o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz jednostki, protokół ujawnienia, rozliczenia
różnic inwentaryzacyjnych, protokół przeszacowania wartości.

Na stronie Ma konta 011 księguje się rozchody lub zmniejszenia wartości początkowej
środków trwałych, w szczególności:
1. rozchód środków trwałych na skutek wycofania środka trwałego, likwidacji z powodu
zniszczenia lub zużycia /konto przeciwstawne 071/.
Podstawą zapisu na stronie Ma konta 011 jest dowód LT- likwidacja środka trwałego, faktura
sprzedaży lub akt notarialny, decyzja o nieodpłatnym przekazaniu, rozliczenie różnic
inwentaryzacyjnych, protokół przeszacowania wartości.

Konto 011 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości
początkowej skorygowanej ewentualnie w wyniku aktualizacji wyceny, inwentaryzacji lub
inwestycji ulepszającej.
Ewidencja analityczna do konta 011- „Środki trwałe amortyzowane stopniowo” prowadzona
jest w formie księgi inwentarzowej, metodą ilościowo-wartościową i w sposób pozwalający
na:
- ustalenie wartości początkowej poszczególnych środków trwałych,
- ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe,
- należyte obliczenie amortyzacji i umorzenia.

Konto 013 – środki trwałe amortyzowane jednorazowo
Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń wartości początkowej (w cenie nabycia) środków
trwałych, które amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania do używania. Na koncie tym
ujmuje się te środki trwałe, których cena nabycia jest równa bądź niższa niż 3.500 zł i które
podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.
Pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościową są księgowane w ciężar kosztów.

Na stronie Wn konta 013 księguje się środki trwałe przyjęte do używania:
- bezpośrednio po zakupie lub środki trwałe w budowie (konto przeciwstawne 130, 201),
- jako nadwyżki ujawnione w wyniku inwentaryzacji (w korespondencji z kontem 760),
- z tytułu darów od innych jednostek i osób fizycznych (w korespondencji z kontem 760).
Podstawą zapisu na stronie Wn konta 013 jest faktura zakupu, protokół odbioru inwestycji,
decyzja o nieodpłatnym przekazaniu, rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.

Na stronie Ma konta 013 księguje się w szczególności:
- rozchód tych środków na skutek likwidacji w wyniku zużycia lub zniszczenia (konto
przeciwstawne 072),
- rozchód z tytułu sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania (konto przeciwstawne 072),

- ujawnione niedobory i szkody lub kradzieże (konto przeciwstawne 072).

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość początkową środków
trwałych o wartości nie wyższej niż 3.500,00 zł, będących w użytkowaniu instytucji.
Ewidencja szczegółowa do konta 013, w odniesieniu do środków trwałych o wartości
początkowej od 200 zł do 3.500 zł prowadzona jest metodą ilościowo wartościową,
a w odniesieniu do środków trwałych o wartości poniżej 200 zł metodą ilościową (nie dotyczy
mebli biurowych i bibliotecznych – jeśli wartość początkowa tych środków trwałych poniżej
200 zł, to też ewidencja na koncie 013).
Ewidencja szczegółowa do konta 013 winna umożliwiać ustalenie wartości początkowej
pozostałych środków trwałych oraz osób i miejsc, gdzie znajdują się środki trwałe.

Konto 014 – zbiory biblioteczne
Przeznaczone jest do ewidencji zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych
obejmujących książki, czasopisma i zbiory specjalne. Na koncie 014 nie ujmuje się wartości
książek, które są przeznaczone do użytku pracowników jako materiały pomocniczoinstruktażowe. Przychody zbiorów bibliotecznych pochodzące z zakupu ujmuje się
w ewidencji w cenie nabycia, a ujawnione nadwyżki lub otrzymane dary wycenia się
komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości rynkowej. Rozchody zbiorów
bibliotecznych wycenia się w wartości ewidencyjnej.

Na stronie Wn konta 014 księguje się wszelkie zwiększenia wartości zbiorów
bibliotecznych, a w szczególności z tytułu:
- przyjęcia zbiorów z zakupu lub darów (konto przeciwstawne: zakup -130, 201; dary - 760;
zapis równoległy Wn – 401, Ma - 074).

Na stronie Ma konta 014 księguje się wszelkie zmniejszenia wartości księgozbioru, za
wyjątkiem ich umorzenia, a w szczególności:
- rozchody zbiorów bibliotecznych z tytułu likwidacji w wyniku zużycia lub
dezaktualizacji (konto przeciwstawne 074),
- przekazanie nieodpłatne (konto przeciwstawne 074),
- ujawnione niedobory i szkody lub kradzieże (konto przeciwstawne 074),
- sprzedaż (konto przeciwstawne 074).
Umorzenie zbiorów bibliotecznych księguje się na koncie 074 – „umorzenie zbiorów
bibliotecznych” w miesiącu przyjęcia do zbiorów.
Do konta 014 prowadzi się analityczną ewidencję wartościową z podziałem na poszczególne
biblioteki.
Konto 014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość początkową stanu zbiorów
bibliotecznych znajdujących się w jednostce.

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne
Przeznaczone jest do ewidencji wartości początkowej zaprzychodowanych wartości
niematerialnych i prawnych nadających się do gospodarczego wykorzystania
o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok.

Na koncie Wn konta 020 księguje się przede wszystkim wartości niematerialne i prawne
nabyte w drodze zakupu (konto przeciwstawne 130, 201) lub z tytułu daru (dar umarzany
stopniowo - konto przeciwstawne 840; dar umarzany w 100% w miesiącu przyjęcia do
używania – konto przeciwstawne 073).

Na stronie Ma konta 020 księguje się przede wszystkim rozchód tych wartości
w związku ze sprzedażą, przekazaniem nieodpłatnym lub likwidacją (konto przeciwstawne
073).

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość początkową będących na
stanie wartości niematerialnych i prawnych.
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się na koncie 020 w cenie nabycia. Koszty
dokumentacji i uruchomienia programu komputerowego jako warunek jego działania
zwiększają cenę nabycia /opłaty za nabycie licencji/, natomiast koszty wdrożenia programu,
szkolenia, nadzoru , aktualizacji obciążają koszty bieżące jednostki.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł umarza się
i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od
osób prawnych. Okres dokonywania odpisów od licencji na programy komputerowe nie może
być krótszy niż 24 miesiące.
Wartości niematerialne i prawne podlegają inwentaryzacji w okresie czwartego kwartału i do
15 stycznia następnego roku, drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi
dokumentami.

Konto 071 – umorzenie środków trwałych naliczane stopniowo
Jest przeznaczone do ewidencji umorzenia środków trwałych ewidencjonowanych na koncie
011.
Umorzenie nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
przyjęto do użytkowania środek trwały do końca miesiąca, w którym wycofano środek trwały
z użytkowania w związku z jego sprzedażą, postawieniem w stan likwidacji, nieodpłatnym
przekazaniem, stwierdzeniem jego niedoboru bądź do czasu zrównania wartości początkowej
z wartością umorzenia.
Jednostki zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych naliczają umorzenie
i amortyzację środków trwałych jednorazowo za okres całego roku, na koniec roku
bilansowego.

Na stronie Wn konta 071 ujmuje się przede wszystkim:
- rozchód środków trwałych na skutek wycofania środka trwałego, likwidacji z powodu
zniszczenia lub zużycia /konto przeciwstawne 011/.

Na stronie Ma konta 071 księguje się przede wszystkim:
-

naliczone umorzenie środków trwałych będących na stanie konta 011 (konto
przeciwstawne 401).
Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które oznacza wysokość dotychczasowego
umorzenia środków trwałych ujętych na koncie 011 i zmniejsza wartość początkową tych
środków trwałych.

Konto 072 – umorzenie jednorazowe środków trwałych
Służy do ewidencji umorzenia środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 013, które
nalicza się w miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania w wysokości 100% wartości
początkowej.

Na stronie Wn konta 072 księguje się przede wszystkim równowartość uprzednio
naliczonego umorzenia dotyczącego rozchodowanych środków trwałych z konta 013 (z tytułu
likwidacji, niedoboru, sprzedaży, przekazania nieodpłatnego, kradzieży).

Na stronie Ma konta 072 księguje się naliczone umorzenie środków trwałych
ewidencjonowanych na koncie 013, a w szczególności:
- umorzenie środków trwałych wydanych do użytkowania (konto przeciwstawne 401),
- umorzenie naliczone od ujawnionych nadwyżek środków trwałych przychodowanych na
konto 013.

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości
początkowej będących w użytkowaniu środków trwałych ujętych na koncie 013,
podlegających całkowitemu umorzeniu w miesiącu wydania do użytkowania.
Do konta 072 nie prowadzi się ewidencji analitycznej w związku ze 100% umorzeniem tej
grupy środków trwałych w momencie oddania do użycia. Wartość bilansowa tych środków
trwałych jest zerowa.

Konto 073 – umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
Jest przeznaczone do ewidencji umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, które są
ujmowane na koncie 020.

Na stronie Wn konta 073 ujmuje się równowartość naliczonego umorzenia dotyczącego
rozchodowanych wartości niematerialnych i prawnych z tytułu: likwidacji, sprzedaży –
nieodpłatnego przekazania (konto przeciwstawne 020).
Na stronie Ma konta 073 księguje się naliczone bieżące umorzenie wartości
niematerialnych i prawnych (konto przeciwstawne 401).

Konto 073 może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość dotychczasowego
umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych na koncie 020 i zmniejsza
wartość początkową tych wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 074 – umorzenie zbiorów bibliotecznych
Jest przeznaczone do ewidencji umorzenia zbiorów bibliotecznych ujmowanych na koncie
014. Zbiory te są umarzane w 100% pod datą włączenia do zbioru bibliotecznego.

Na stronie Wn konta 074 wyksięgowuje się umorzenie dotyczące rozchodowanych
zbiorów bibliotecznych (konto przeciwstawne 014).

Na stronie Ma konta 074 księguje się naliczone umorzenie przychodowanych zbiorów
bibliotecznych (konto przeciwstawne 401).

Konto 074 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości
początkowej będących w użytkowaniu zbiorów bibliotecznych ujętych na koncie 014,
podlegających całkowitemu umorzeniu w miesiącu oddania ich do użytkowania. Do konta
074 nie prowadzi się żadnej ewidencji analitycznej w związku ze 100% umorzeniem zbiorów
bibliotecznych w momencie oddania do użycia.

Konto 080 – środki trwałe w budowie
Konto 080 - służy do ewidencji poniesionych nakładów inwestycyjnych na realizację
inwestycji oraz do rozliczenia kosztów inwestycyjnych na uzyskane efekty.
Do kosztów inwestycji rozpoczętych zalicza się:
- nabycie gruntu pod budowę i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w okresie
budowy,
- odszkodowania z tytułu przesiedlenia z terenów zajętych pod budowę,
- badania geofizyczne, pomiary geodezyjne, ekspertyzy, koszty pozwoleń itp.,
- opracowanie dokumentacji technicznej,
- przygotowanie terenu pod budowę,
- roboty budowlano - montażowe,
- nadzór inwestorski,
- transport oraz załadunek i wyładunek materiałów,
- zakup i wytworzenie urządzeń technicznych,
- ulepszenia własnych już istniejących środków trwałych,
- inne koszty związane z realizacją inwestycji.

Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:
- poniesione koszty na realizację inwestycji prowadzonych przez obcych wykonawców
w korespondencji z kontem 130, 201,
- poniesione koszty na ulepszenie środka trwałego - przebudowa, rozbudowa, adaptacja,
modernizacja - które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego
w korespondencji z kontem 130, 201.

Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych,
a w szczególności:
- przyjęcie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych uzyskanych w wyniku
inwestycji w korespondencji z kontem 011, 020,
- rozliczenie kosztów ulepszenia środków trwałych w korespondencji z kontem 011.

Konto 080 może wykazywać saldo Wn oznaczające wysokość poniesionych nakładów
na realizację inwestycji rozpoczętych.
Ewidencja szczegółowa do konta 080 powinna zapewnić wyodrębnienie kosztów
inwestycji poniesionych na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz
skalkulowanie ceny nabycia lub wytworzenia poszczególnych środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku inwestycji.

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe
Konta zespołu 1 przeznaczone są do ewidencji:
- środków pieniężnych w walucie polskiej i w walutach obcych przechowywanych
w kasie instytucji,
- środków pieniężnych lokowanych na rachunkach bankowych,
- środków finansowych otrzymanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
- środków pieniężnych w drodze,
- wykorzystanych kredytów bankowych udzielonych przez banki.

Konto 101 – kasa
Przeznaczone jest do ewidencji gotówki w krajowych i zagranicznych znakach pieniężnych
znajdujących się w kasie instytucji kultury. Zagraniczne środki pieniężne przechowywane
w kasie ewidencjonuje się podwójnie, to znaczy w ich wartości nominalnej w walucie obcej
z podziałem na poszczególne waluty oraz w złotych polskich.
Gotówkę w walutach obcych znajdującą się w kasie wykazuje się w przeliczeniu na złote
polskie według kursu sprzedaży dla poszczególnych walut obcych ustalonego przez bank
obsługujący instytucję kultury na dzień pobrania, zaś stany występujące na dzień bilansowy
wycenia się według średniego kursu dla danej waluty obcej ustalonego przez prezesa NBP.
Wszystkie przychody i rozchody gotówki w kasie ujmowane są na bieżąco w codziennych
raportach kasowych. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie może dokonywać
wypłat zarówno ze środków podjętych na określony cel z rachunku bankowego, jak też
z wpływów bieżących.

Na stronie Wn konta 101 księguje się wszystkie wpłaty gotówki do kasy (konto
przeciwstawne 130 lub 142, 760, konta zespołu 2), a na stronie Ma konta 101 księguje
się wszystkie rozchody zbiorczo na podstawie raportów kasowych, w których ujmowane są
poszczególne operacje gotówkowe (konto przeciwstawne 130, 142, konta zespołu 2, 4).
Wpływy gotówkowe są dokonywane na podstawie znormalizowanych druków KP - „Kasa
przyjmie”. Natomiast wypłaty mogą być dokonywane na podstawie dokumentów źródłowych
(np. faktury, listy płac, zaliczki, delegacje służbowe, dowody zakupu) lub dokumentu
zastępczego KW - „Kasa wypłaci”.
Wszystkie operacje pieniężne, gotówkowe ujmowane są chronologicznie w dokumencie
wtórnym RK - „Raporcie kasowym”. „Raport” sporządza się za poszczególne dni , w których
miał miejsce ruch gotówki. Jeśli natomiast ruch gotówki miał miejsce w dniach bądź
godzinach wolnych od pracy, raport za te dni sporządza się w następującym po tych dniach
pierwszym dniu roboczym.

Konto 101 może wykazywać jedynie saldo Wn , które wyraża stan gotówki w kasie na
koniec okresu sprawozdawczego.

Konto 130 – rachunek bieżący
Służy do ewidencji wartości środków pieniężnych przechowywanych na rachunku bieżącym
w banku.
Księgowania na koncie 130 dokonywane są wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych
(wyciągów i dołączonych do nich dowodów źródłowych), w związku z czym musi zachodzić
pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem.

Na stronie Wn konta 130 ewidencjonuje się wszelkie wpływy (konto przeciwstawne 202,
zespół 7 ) na rachunek bieżący.

Na stronie Ma konta 130 ewidencjonuje się wszelkie rozchody z tego rachunku (konto
przeciwstawne 201, 225, 229, 231, 234, 240, zespół 4).

Konto 130 może wykazywać jedynie saldo Wn, które wyraża stan środków
pieniężnych będących w dyspozycji instytucji.
Do konta 130 prowadzi się ewidencję analityczną z podziałem na bieżącą działalność i wadia.

Konto 131 – rachunek bankowy środków funduszy pomocowych
Służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych otrzymanych w walucie
polskiej lub obcej na realizację wyodrębnionych zadań, projektów lub programów,
a w szczególności środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wydzielonych na
odrębnych rachunkach bankowych. Środki te mogą być przeznaczone na zakup aktywów
trwałych, projektowanie lub wdrażanie systemu zarządzania jakością, zastosowanie nowych
technologii,
podnoszenie
kwalifikacji
pracowników,
zakup
różnego
rodzaju
wyspecjalizowanych usług i wiele innych projektów.

Na stronie Wn konta 131 ewidencjonuje się wpływy środków funduszy pomocowych.
Natomiast na stronie Ma konta 131 ujmuje się wypłaty środków funduszy pomocowych.
Konto 131 może wykazywać saldo Wn, które oznacza sumę stanów środków
pomocowych znajdujących się na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Konto 142 – środki pieniężne w drodze
Służy do ewidencjonowania środków pieniężnych, które ulegają przemieszczeniu z kasy na
rachunek bankowy i odwrotnie, przez czas od dnia rozchodowania z jednego konta do dnia
wpływu na docelowe konto.
Konto 142 obciąża się za wpływy i przelewy z kont zespołu 1 na inne konta tego zespołu,
a uznaje za wpłaty i przelewy na konta zespołu 1 pochodzące z innych kont tego zespołu.
Na koncie 142 nie ewidencjonuje się wpłat dokonywanych przez odbiorców i innych
kontrahentów, które nie wpłynęły na konta instytucji kultury (do czasu wpływu pozostają w
ewidencji na kontach rozrachunków).

Na stronie Wn konta 142 księguje się przede wszystkim:
- wartość gotówki rozchodowanej z kasy z tytułu wpłaty do banku (konto przeciwstawne
101),
- wartość gotówki pobranej z banku do kasy (konto przeciwstawne 101).

Na stronie Ma konta 142 ujmuje się przede wszystkim:
- wartość gotówki przyjętej do kasy z banku (konto przeciwstawne 101),
- wartość gotówki przyjętej do banku z kasy (konto przeciwstawne 101).

Konto 142 może wykazywać wyłącznie saldo Wn, które oznacza stan środków
pieniężnych w drodze.

Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
Konta zespołu 2 służą do ewidencji wszelkich krajowych i zagranicznych rozrachunków,
roszczeń i rozliczeń instytucji kultury, dotyczących zarówno działalności kulturalnej,
inwestycyjnej jak i socjalnej.
Konta te służą również do ewidencji rozliczeń wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód
i nadwyżek oraz innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami.
Ewidencją na kontach zespołu 2 objęte są w szczególności:
- bezsporne rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (długoterminowe, krótkoterminowe),
- zaliczki przekazane na poczet wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji oraz
udzielonych i otrzymanych na poczet dostaw,
- pozostałe rozrachunki z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych,
- rozrachunki z tytułu wypłat wynagrodzeń,
- inne rozrachunki z pracownikami,
- należności dochodzone na drodze sądowej,
- pozostałe rozrachunki i roszczenia w tym również z tytułu pożyczek.

Konto 201 – rozrachunki z dostawcami
Służy do ewidencji wszelkich bezspornych rozrachunków z dostawcami krajowymi
i zagranicznymi (z wyłączeniem własnych pracowników) z tytułu dostaw, robót i usług.

Na stronie Ma konta 201 księguje się zobowiązania powstałe z tytułu zakupu
materiałów, towarów lub usług.

Po stronie Wn konta 201 księguje się spłatę tych zobowiązań.
Saldo konta 201 występuje po stronie Ma i wyraża stan zobowiązań wobec
dostawców. W wyjątkowych przypadkach, gdy dokonano nadpłaty, przedpłaty na poczet
dostaw, może wystąpić saldo Wn, oznaczające należności od dostawcy.
Do konta 201 prowadzi się ewidencję analityczną z wyodrębnieniem rozrachunków
z poszczególnymi kontrahentami.

Konto 202 – rozrachunki z odbiorcami
Służy do ewidencji wszelkich bezspornych należności z tytułu dostaw, robót i usług
dotyczących odbiorców krajowych i zagranicznych z wyłączeniem własnych pracowników.
Należności ujmuje się w wysokości wynikającej z dowodów sprzedaży lub dowodów
korygujących sprzedaż.

Na stronie Wn konta 202 księguje się należności powstałe z tytułu sprzedaży.
Na stronie Ma konta 202 księguje się spłatę tych należności oraz ich zmniejszenie.
Saldo konta 202 występuje po stronie Wn i oznacza stan należności od odbiorców za
dostawy lub usługi. W przypadku wystąpienia salda po stronie Ma jego stan oznacza
wysokość nadpłaty (przedpłaty) dokonanej przez odbiorcę.

Do konta 202 prowadzi się ewidencję analityczną z wyodrębnieniem rozrachunków
z poszczególnymi odbiorcami.

Konto 225 – rozrachunki publiczno – prawne
Służy do ewidencji rozrachunków z tytułu wszelkich podatków, ceł i opłat wnoszonych do
budżetu, a w szczególności:
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- opłat skarbowych,
- innych tytułów, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych.

Na stronie Wn konta 225 księguje się przede wszystkim:

 zapłaty zobowiązań wobec budżetu z tytułu podatków, ceł i opłat administracyjnych
(konto przeciwstawne – konto 130).

Na stronie Ma konta 225 księguje się powstanie zobowiązań wobec budżetu przede
wszystkim z tytułu:
 naliczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (konto przeciwstawne
231),
 wpływy z tytułu zwrotu nadpłat podatków i opłat (konto przeciwstawne – konto 130).
Konto 225 może mieć saldo Wn, które oznacza stan należności, a saldo Ma – stan
zobowiązań wobec budżetu.
Do konta 225 prowadzi się ewidencję analityczną według tytułów rozrachunków z US.

Konto 229 – pozostałe rozrachunki publiczno-prawne
Służy do ewidencji rozrachunków publiczno-prawnych innych niż rozrachunki z budżetem
(np. z ZUS). Rozrachunki te prowadzone są z tytułu:
 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 składek na ubezpieczenie chorobowe,
 składek na ubezpieczenie wypadkowe, wypłaconych przez pracodawcę świadczeń
z
ubezpieczenia chorobowego,
 składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłat zasiłków z tytułu
ubezpieczenia społecznego,
 składek na Fundusz Pracy.

Na stronie Wn konta 229 księguje się przede wszystkim:
wypłacone przez instytucję świadczenia z ubezpieczenia chorobowego (konto
przeciwstawne 130, 231),
 naliczone zasiłki pokrywane ze składek na ubezpieczenie społeczne (konto
przeciwstawne 231),
 przekazanie składki do ZUS na ubezpieczenie społeczne i powszechne ubezpieczenia
zdrowotne, tj. przelew różnicy między naliczonymi składkami, a wypłaconymi
świadczeniami (konto przeciwstawne 130),
 korekty będące zmniejszeniem naliczonej wcześniej składki (konto przeciwstawne
130, 231).
Na stronie Ma konta 229 księguje się przede wszystkim:
 zobowiązania instytucji wobec ZUS (konto przeciwstawne 409, 231),





korekty będące zwiększeniem naliczonych wcześniej składek (konto przeciwstawne
409, 231),
odsetki za nieterminową regulację składek.

Konto 229 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan zobowiązań wobec ZUS
z tytułu naliczonych składek.
Do konta 229 prowadzi się ewidencję analityczną z podziałem na rodzaje opłacanych
składek.

Konto 231 – rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Służy przede wszystkim do ewidencji rozrachunków z pracownikami z tytułu naliczonych
wynagrodzeń.

Na stronie Wn konta 231 księguje się w szczególności:
wypłaty wynagrodzeń netto i zaliczek na wynagrodzenia (konto przeciwstawne 130),
 potrącenia dokonane z naliczonych na liście wynagrodzeń ujętych na liście płac (konto
przeciwstawne 225, 229, 240),
 wypłaty zasiłków ZUS naliczonych na listach wynagrodzeń (konto przeciwstawne
229),
 obciążenia z tytułu nadpłaty wynagrodzeń (konto przeciwstawne 407).
Na stronie Ma konta 231 księguje się przede wszystkim:
 naliczone wynagrodzenia brutto, zasiłki ZUS i inne świadczenia ujęte na liście płac
(konto przeciwstawne 229, 407),
 przeniesienie roszczeń spornych dotyczących wynagrodzeń (konto przeciwstawne
234).


Konto 231 może wykazywać saldo:
Wn wyrażające stan należności z tytułu wynagrodzeń,
Ma wyrażające stan zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.
Konto 234 – pozostałe rozrachunki z pracownikami
Jest przeznaczone do ewidencji wszelkich bezspornych rozrachunków z pracownikami za
wyjątkiem podlegających ewidencji na koncie 231.

Na stronie Wn konta 234 księguje się w szczególności:



wypłacone zaliczki do rozliczenia (konto przeciwstawne 130),
spłatę zobowiązań wobec pracowników (np. z tytułu delegacji służbowych) – konto
przeciwstawne 130).

Na stronie Ma konta 234 księguje się przede wszystkim:



rozliczenie zaliczek (konto przeciwstawne – konta zespołu 4),
naliczenie zobowiązań wobec pracowników z tytułu wydatków poniesionych
w imieniu instytucji kultury (konto przeciwstawne 231, konta zespołu 4).

Konto 234 może wykazywać saldo:
Wn wyrażające stan należności od pracowników,
Ma wyrażające stan zobowiązań wobec pracowników.

Konto 240 – Pozostałe rozrachunki
Na koncie 240 ewidencjonuje się zarówno krajowe jak i zagraniczne należności i roszczenia
oraz zobowiązania nie objęte ewidencją na kontach 201-234.
Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan zobowiązań z tytułu
pozostałych rozrachunków.
Do konta 240 prowadzi się ewidencję analityczną z podziałem na rodzaje pozostałych
rozrachunków.

Zespół 3 – Materiały i towary
Konta zespołu 3 służą do ewidencji przychodów i stanów zapasów materiałów. Poza tym
konta w omawianym zespole przeznaczone są do rozliczania zakupu materiałów, usług oraz
zakupów dla potrzeb budowy środków trwałych.
W przypadku, gdy materiały są nabywane w drobnych ilościach (do bieżącego użytku) lub są
to materiały o niewielkim znaczeniu z punktu znaczenia kosztów – mogą być przekazywane
bezpośrednio po zakupie do zużycia i obciążać koszty rodzajowe – bez konieczności
ewidencjonowania ich na koncie 310 - „Materiały w magazynie”. W przypadku roszczenia
działalności instytucji kultury materiały mogą być przekazywane do magazynu, a następnie
z niego wydawane, po podjęciu stosownej decyzji przez Dyrektora instytucji kultury.

Konto 301 – rozliczenie zakupu środków trwałych w budowie
Służy do rozliczenia zakupu środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 011 oraz
wartości niematerialnych i prawnych, także materiałów i urządzeń oraz usług nabywanych dla
potrzeb budowy środków trwałych.
Na stronie Wn konta 301 księguje się sumy faktur w korespondencji z kontem 201, zaś
na stronie Ma konta 301 ujmuje się wartość przyjętych dostaw lub usług dla potrzeb
budowy środków trwałych (konto przeciwstawne 310).
Konto 301 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dostaw w drodze,
a saldo Ma - stan dostaw, robót i usług niefakturowanych, które wycenia się w wartości
umownej lub według ceny uprzednio otrzymanych dostaw poszczególnych asortymentów lub
zakresów robót.

Konto 302 – rozliczenie zakupu materiałów i energii
Przeznaczone jest do bieżącego rejestrowania i rozliczania zakupu materiałów i to zarówno
przyjmowanych do magazynu, jak i do bezpośredniego zużycia oraz do ustalenia wartości
materiałów w drodze i dostaw niefakturowanych dotyczących działalności instytucji kultury.
Po stronie Wn konta 302 księguje się sumy faktur dostawców (konto przeciwstawne
201), a po stronie Ma konta 302 księguje się przede wszystkim wartość przyjętych
dostaw w cenie zakupu (konto przeciwstawne 201, 402) i przeksięgowanie wykazanych
w fakturze kosztów dostaw (konto przeciwstawne – konta zespołu 4).
Konto 302 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dostaw w drodze,
a saldo Ma stan dostaw przyjętych, a niefakturowanych. Dostawy niefakturowane wycenia
się uwzględniając ceny umowne lub ceny rzeczywiste poprzednich dostaw.

Konto 303 – rozliczenie zakupu usług
Służy do rozliczenia zakupu wszelkiego rodzaju usług dotyczących działalności instytucji
kultury.

Po stronie Wn konta 303 księguje się sumy faktur wykonawców robót i usług (konto
przeciwstawne 201), a po stronie Ma wartość przyjętych robót i usług (konto
przeciwstawne – konta zespołu 4).
Rozliczenie zakupu polega na porównaniu zakresu rzeczywiście zrealizowanych i przyjętych
usług z danymi zawartymi w fakturze.
Konto 303 może wykazywać saldo Ma , które oznacza wartość przyjętych, a nie
zafakturowanych usług.

Konto 304 – Rozliczenie zakupu zbiorów bibliotecznych
Służy do rozliczenia zakupu zbiorów bibliotecznych. Po stronie Wn konta 304 księguje
się sumy faktur w korespondencji z kontem 201, zaś na stronie Ma konta 304 ujmuje się
wartość przyjętych dostaw zbiorów bibliotecznych.

Konto 304 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dostaw w drodze,
a saldo Ma wartość dostaw niefakturowanych, które wycenia się w wartości umownej.
Konto 310 – materiały w magazynie
Służy do ewidencji własnych zapasów materiałów, znajdujących się w magazynach zarówno
własnych, jak i obcych oraz będących w przerobie własnym i obcym, a także do ujęcia
wartości materiałów zaliczonych w koszty w momencie ich zakupu, lecz nie zużytych.

Na stronie Wn konta 310 księguje się wszelkie przychody materiałów do magazynów, do
przerobu oraz pozostałość nie zużytych do końca roku materiałów odniesionych uprzednio w
całości w koszty bezpośrednio po zakupie, a ponadto zwiększenia wartości zapasów
z
tytułu ich przerobu.

Na stronie Ma ewidencjonuje się wszelkie rozchody zapasów z magazynów i z przerobu
oraz zmniejszenia wartości zapasów.
Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość zapasów materiałów
w magazynach oraz materiałów znajdujących się w przerobie wraz z wartością usług obcych
dotyczących przerobu, a w końcu roku także wartość materiałów rozchodowanych, ale nie
zużytych, które ujmuje się tylko w ewidencji syntetycznej na podstawie wycenionego spisu
z natury.

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
Konta zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie” są przeznaczone do ewidencji
kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia.
Po stronie Wn konta 401 do 415 księguje się poniesione koszty, a po stronie Ma ich
zmniejszenia.
W przypadku księgowania zmniejszeń dotyczących kont zespołu 4 (konta wynikowe) stosuje
się zapis techniczny dla zachowania tzw. „czystości obrotów” na tych kontach. Polega on na
ewidencji po obu stronach tego samego konta takich samych kwot lecz ze znakiem minus.

Konto 401 – amortyzacja
Służy do ewidencji kosztów amortyzacji:
 środków trwałych ujmowanych w ewidencji na kontach 011, 013,
 wartości niematerialnych i prawnych,
 zbiorów bibliotecznych.

Po stronie Wn konta 401 księguje się amortyzację środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych (konto przeciwstawne 071, 072, 073, 074).
Po stronie Ma konta 401 księguje się zmniejszenia naliczeń amortyzacji (konto
przeciwstawne 071, 072, 73, 74).
Do konta 401 prowadzona jest ewidencja analityczna.

Konto 402 – zużycie materiałów
Przeznaczone jest do ewidencji kosztów zużycia materiałów (konto przeciwstawne 130 lub
201).
Do konta 402 prowadzona jest ewidencja analityczna.

Konto 403 – zużycie energii
Przeznaczone jest do ewidencji rzeczywistych kosztów zużycia energii elektrycznej, cieplnej,
gazu, wody (konto przeciwstawne 130 lub 201).
Do konta 403 prowadzona jest ewidencja analityczna.

Konto 404 – usługi remontowe
Służy do ewidencji rzeczywistych kosztów obcych usług remontowych, napraw, konserwacji
pomieszczeń i sprzętu (konto przeciwstawne 130, 201).

Konto 405 – usługi telekomunikacyjne i pocztowe
Służy do ewidencji kosztów opłat telekomunikacyjnych, usług internetowych, telefaksowych
oraz opłat pocztowych (konto przeciwstawne 130, 201).

Konto 406 – pozostałe usługi obce
Przeznaczone jest do ewidencji poniesionych kosztów takich rodzajów usług obcych
wykonanych zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne, które nie zostały wyodrębnione na
kontach 404 i 405 (konto przeciwstawne 130, 201).
Do konta 406 prowadzona jest ewidencja analityczna.

Konto 407 – wynagrodzenia
Służy do ewidencji wynagrodzeń pieniężnych (osobowych, bezosobowych) wypłaconych
pracownikom i innym osobom fizycznym (konto przeciwstawne 231). Na koncie tym
w szczególności ujmuje się:
 wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, za staż pracy i inne, nagrody
jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy
w związku z przejściem na emeryturę, rentę; nagrody uznaniowe, wynagrodzenia za
czas choroby ze środków zakładu pracy; wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na
podstawie umowy o dzieło lub zlecenie.
Do konta 407 prowadzi się ewidencję analityczną.

Konto 408 – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
Służy do ewidencji wypłat pieniężnych oraz wartości świadczeń w naturze lub ich
ekwiwalentów nie zaliczonych według przepisów do wynagrodzeń, ujmuje się
w szczególności (konto przeciwstawne 130, 201):
- ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy,
- koszty obowiązkowego szkolenia pracowników (np. w zakresie bhp, ppoż) oraz w zakresie
obowiązkowego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- ryczałt za używanie do celów służbowych prywatnych samochodów,
- badanie lekarskie pracowników,
- zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

Konto 409 - składki na ubezpieczenie społeczne i Funduszu Pracy
Służy do ewidencji składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy naliczonych
od wynagrodzeń pracowników (konto przeciwstawne 229).
Do konta 409 prowadzi się ewidencję analityczną.

Konto 410 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Służy do ewidencji naliczonych w ciężar kosztów odpisów na ZFŚS przeznaczony na
świadczenia dla pracowników (konto przeciwstawne 201).

Konto 411 – Podatki i opłaty administracyjne
Służy do ewidencji wszelkich podatków i opłat administracyjnych obciążających koszty
działania instytucji (konto przeciwstawne 130).
Do konta 411 prowadzi się ewidencję analityczną.

Konto 412 – podróże służbowe
Służy do ewidencji kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych obejmujących
między innymi (konto przeciwstawne 130, 234):
 diety,
 koszty noclegów,
 koszty przejazdów w tym zwroty kosztów użycia prywatnych pojazdów
samochodowych do celów podróży służbowej,
 zakup biletów komunikacji miejskiej,
 koszty podróży zagranicznej.

Konto 415 – pozostałe koszty
Służy do ewidencji wszystkich pozostałych kosztów nie ujmowanych na kontach 401 – 412
(konto przeciwstawne 130, 201), ujmuje się w szczególności:
 składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych.
Po stronie Ma kont zespołu 4 ujmuje się przeniesienie kosztów na wynik finansowy na
koniec roku (konto przeciwstawne 860).

Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe
Konta zespołu 6 „Produkty i rozliczenia międzyokresowe” służą do ewidencji produktów
pracy wytworzonych przez jednostkę oraz kosztów rozliczonych w czasie, a także różnic
pomiędzy ceną ewidencyjną produktów a ich rzeczywistym kosztem wytworzenia, jak
również odpisów aktualizujących wartość zapasów produktów gotowych.

Konto 640 – rozliczenie międzyokresowe kosztów
Służy do ewidencji:
 kosztów przyszłych okresów (rozliczenie międzyokresowe czynne),
 rezerw na wydatki przyszłych okresów (rozliczenia międzyokresowe bierne).
Konto 640 może wykazywać:
 saldo Wn, które odzwierciedla wielkość wydatków lub zużycie składników majątku,
dotyczących kosztów działalności operacyjnej, przypadających na przyszłe okresy
sprawozdawcze,
 saldo Ma – które odzwierciedla rezerwy na wydatki przyszłych okresów.
W bilansie czynne rozliczenia międzyokresowe wykazuje się po stronie aktywów jako
składnik aktywów. Natomiast bierne rozliczenia międzyokresowe wykazuje się po stronie
pasywów.

Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskania
Przychodami instytucji kultury mogą być:
- dotacje od organizatora,
- wpływy z najmu lub dzierżawy składników majątkowych instytucji,
- środki uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych,
- opłaty za świadczone usługi, np. usługi ksero,
- przychody ze sprzedaży własnych wydawnictw i materiałów promocyjnych.

Konto 740 – dotacje na zadania bieżące
Służy przede wszystkim do ewidencji dotacji otrzymanych od organizatora na bieżącą
działalność (konto przeciwstawne 130).
W końcu roku obrotowego przeksięgowuje się: saldo Wn (dotacje przekazane) na stronę
Wn konta 860, a saldo Ma (dotacje otrzymane) na stronę Ma konta 860. Na koniec roku
saldo na koncie 740 nie występuje.
Do konta 740 prowadzona jest ewidencja analityczna za względu na źródło dotacji.

Konto 750 – przychody finansowe
Służy do ewidencji przychodów zrealizowanych i należnych z operacji finansowych (konto
przeciwstawne 130), a w szczególności:
 odsetki i prowizje od operacji finansowych od środków ulokowanych na rachunku
bankowym.
W końcu roku sumę pozostałych przychodów przenosi się na stronę Ma konta 860.
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

Konto 751 – koszty finansowe
Służy do ewidencji kosztów finansowych jednostki (konto przeciwstawne 130),
a w szczególności:
 odsetki do zapłacenia z różnych tytułów.

Konto 760 – pozostałe przychody operacyjne
Po stronie Ma konta 760 ujmuje się przychody uzyskiwane w szczegoó lnosó ci
z tytułu:
sprzedaży własnych wydawnictw,
sprzedaży materiałów promocyjnych,
opłat za wynajem sali,
opłat za stoiska handlowe,
wpłat od sponsorów,
daru książek,
amortyzacja stopniowa środków trwałych otrzymanych w darze (konto przeciwstawne
840),
pozostałe przychody.
Konto przeciwstawne (014, 202, 840, 130).
Na stronie Wn kont zespołu 7 ujmuje się przeniesienie salda na koniec roku na konto
860 – wynik finansowy.

Konto 761 – pozostałe koszty operacyjne
Konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne” służy do ewidencji pozostałych kosztów
operacyjnych związanych pośrednio z działalnością operacyjną instytucji kultury.
Po stronie Wn konta 761 księguje się wszelkie zdarzenia dotyczące pozostałych kosztów
operacyjnych powstałe w ciągu roku.
W ciągu roku obrotowego konto to wykazuje saldo Wn, które w końcu roku obrotowego
przenosi się na konto 860 „Wynik finansowy”.

Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
Konta zespołu 8 przeznaczone są w szczególności do:
ewidencji funduszu instytucji,
ustalania i rozliczania wyniku finansowego.

Konto 800 – fundusz instytucji kultury
Zgodnie z art. 29 ustawy o działalności kulturalnej instytucja kultury tworzy:
1) fundusz instytucji kultury,
2) fundusz rezerwowy.
Fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury
w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji
aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu
o wartość niepokrytej straty netto.

Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na
pokrycie strat instytucji kultury. W przypadku, gdy strata netto jest wyższa niż fundusz
rezerwowy, pozostałą jej część pokrywa się z funduszu instytucji kultury.

Typowe zapisy strony Wn konta 800 „fundusz instytucji kultury”:
- pokrycie straty z roku ubiegłego /w korespondencji z kontem 820/.

Typowe zapisy strony Ma konta 800 „fundusz instytucji kultury”:
- zysk bilansowy z roku ubiegłego /w korespondencji z kontem 820/,
- wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub
otrzymanych nieodpłatnie /w korespondencji z kontem 011/.
Na koniec roku fundusz zamyka się saldem Ma, które wykazuje się w pasywach bilansu
w poz. A.I. „Fundusz podstawowy”.
Do konta 800 prowadzona jest ewidencja analityczna z podziałem na fundusz instytucji
kultury i fundusz rezerwowy.

Konto 820 – rozliczenie wyniku finansowego
Służy do ewidencji rozliczenia wyniku finansowego netto osiągniętego w roku ubiegłym.
Wynik finansowy przeksięgowuje się na to konto z konta 860 – wynik finansowy w roku
następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Na stronie Wn konta 820 ujmuje się :
1. przeksięgowanie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego straty bilansowej
w korespondencji z kontem 860 /Wn 820 Ma 860/,
2. przeksięgowanie zysku na zwiększenie funduszu w korespondencji z kontem 800 /Wn 820
Ma 800/.

Na stronie Ma konta 820 ujmuje się:
1. przeksięgowanie zysku w korespondencji z kontem 860 /Wn 860 Ma 820/,
2. Pokrycie straty bilansowej funduszem instytucji w korespondencji z kontem 800 /Wn 800
Ma 820/.
Po rozliczeniu wyniku finansowego konto 820 salda nie wykazuje.

Konto 840 – rozliczenie międzyokresowe przychodów
Jest przeznaczone do ewidencji operacji gospodarczych związanych ze zdarzeniami, których
finansowe skutki będą stanowić przychody w późniejszych (niż bieżących) okresach
sprawozdawczych.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są w trybie art. 41 ustawy o
rachunkowości, z zachowaniem zasady ostrożności.

Na stronie Wn konta 840 ujmuje się rozliczenie (przeniesienie na odpowiednie konto) –
zarachowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych – rozliczeń międzyokresowych
przychodów, w odpowiedniej części odnoszącej się do danego okresu sprawozdawczego lub
zmniejszenia – rozliczeń międzyokresowych przychodów, a w szczególności:
- amortyzację stopniową środków trwałych otrzymanych w darze (konto przeciwstawne 760).

Na stronie Ma konta 840 ujmuje się powstałe w bieżącym okresie sprawozdawczym
przychody odnoszące się do przyszłych okresów sprawozdawczych, a w szczególności:
- otrzymane w formie dotacji celowej środki pieniężne przeznaczone na finansowanie
kosztów realizacji przez jednostkę inwestycji (w momencie ich otrzymania podlegają
ewidencji zapisem Wn 130 Ma 840),
- otrzymane w darze środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu
w czasie wg stawek podatkowych (konto przeciwstawne 011, 020).
Konto to wykazuje saldo Ma, które wyraża wartość przychodów ustalonych
i zarachowanych, lecz jeszcze nie rozliczonych do końca okresu sprawozdawczego,
tj. rozliczanych w czasie.

Konto 860 – wynik finansowy
Służy do ustalenia w końcu roku wyniku finansowego (straty lub zysku).

Na stronie Wn konta 860 księguje się pod datą 31 grudnia w szczególności:
-

sumę kosztów poniesionych w okresie z układu rodzajowego (konto przeciwstawne od
401 do 415),
koszty finansowe (konto przeciwstawne 751).

Na stronie Ma konta 860 księguje się pod datą 31 grudnia:
- przychody finansowe (konto przeciwstawne 750),
- sumę przychodów (konta zespołu 7).
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki:
- saldo Wn – stratę netto,
- saldo Ma – zysk netto.
W roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego saldo konta 860
przeksięgowuje się na konto 800 (fundusz jednostki).

Konto 910 – poręczenia i gwarancje
Konto 910 służy do ewidencji otrzymanych gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych.

Na stronie Wn konta 910 ujmuje się wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji
ubezpieczeniowych i bankowych.

Na stronie Ma konta 910 ujmuje się zwrot zabezpieczenia w postaci gwarancji
bankowych i ubezpieczeniowych.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 17/2016
Dyrektora GCKiB w Przemęcie
z dn. 26.04.2016 r.

Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych
nośnikach danych oraz opis systemu przetwarzania danych, opis systemu
informatycznego zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji
I. Wykaz zbiorów danych
Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są systemem komputerowym i zgodnie z art. 13
ustawy o rachunkowości tworzą następujące zbiory:
a – dziennik obrotów ujmujący operacje,
b - konta księgi głównej,
c- konta ksiąg pomocniczych prowadzone w ramach poszczególnych kont księgi,
d – miesięczne zestawienie obrotów i sald

kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg

pomocniczych,
e- wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
Księgi rachunkowe przy użyciu komputera są prowadzone w siedzibie Gminnego Centrum
Kultury i Biblioteki w Przemęcie (na stanowisku głównego księgowego jednostki) – budynek
sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie, ul. Jagiellońska 16.
System jest włączany i wyłączany przez upoważnione osoby.
II. Wykaz modułów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach
danych:
1. System finansowo-księgowy FKB firmy Radix składający się z podsystemu:
- FKJ – podsystem dla poszczególnych jednostek,
- FKW – podsystem zbiorczy (wszystkie jednostki razem).
Program FKB obejmuje następujące zadania w zakresie rachunkowości:
- definiowanie planu kont,
- ewidencję dokumentów księgowych,
- ewidencję obrotów na kontach analitycznych,
- automatyczne tworzenie bilansu otwarcia na początek roku,
- analizę dziennych zapisów księgowych,

- analizę stanu kont w układzie syntetycznym i analitycznym,
- analizę zaległości i nadpłat,
- analizę wykonania planu finansowego.
Plan kont jest zgodny z opracowanym zakładowym planem kont i obejmuje:
- konta syntetyczne,
- konta analityczne – wg potrzeb szczegółowej ewidencji zapewniającej bezpośredni dostęp
do informacji oraz dostosowanej do sprawozdawczości.
Plan kont zawiera:
1. numer konta,
2. nazwę konta,
3. charakterystykę konta.
ZASADY OCHRONY DANYCH
Uruchomienie programu i dostępu danych zapisanych w systemie chronione jest hasłem.
Zabezpieczenie danych: archiwizowanie danych na zewnętrznych nośnikach (płyty CD).
Archiwizowanie zbiorów dokonywane jest zawsze:
1. na koniec każdego miesiąca,
2. przed zamknięciem roku obrachunkowego,
3. na koniec roku obrotowego.
Kopie zbiorów przechowywane są na płytach CD. Kopie opisane są tak, aby łatwo było
można określić ich zawartość (tj. podsystem, okres, jednostka).
2. System płace firmy KoBraSoft, który umożliwia:
-

skomputeryzowanie większości prac ewidencyjno – sprawozdawczych związanych
z wyliczeniem i wypłatą wynagrodzeń,

-

ewidencję wynagrodzeń i potrąceń dla poszczególnych pracowników,

-

tworzenie i automatyczne naliczanie list płac, drukowanie list płac w układzie
analitycznym i syntetycznym,

-

roczne rozliczenie podatku dochodowego dla poszczególnych pracowników,

-

eksport danych do systemu Płatnik,

-

wydruk indywidualnych kart wynagrodzeń.

ZABEZPIECZENIE DANYCH – archiwizacja danych na zewnętrznych nośnikach
(płyty CD).
3. System ZUS – Płatnik – program rejestracyjny, naliczanie i odprowadzanie składek ZUS.

System Płatnik umożliwia prowadzenie:
- ewidencji pracowników zatrudnionych w jednostce na umowę o pracę, umowę zlecenie,
podlegających ubezpieczeniu społecznemu,
- naliczanie składek ZUS od ww. pracowników,
- sporządzanie deklaracji imiennych i zbiorczych.
Zabezpieczenie programu: hasło do programu, karta kryptograficzna CryptoCard multiSign
wraz z licencją.
ZABEZPIECZENIE DANYCH – archiwizacja danych na zewnętrznych nośnikach (płyty
CD).
Wydruki:
- deklaracji,
- informacji o wysokości potrąconych składek ZUS.
III Programowe zasady ochrony danych w jednostce, a w szczególności metody
zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, określone zostały
w instrukcji użytkownika.
IV. Opis algorytmów i parametrów poszczególnych programów został zamieszczony
w dokumentacji użytkownika systemów informatycznych.

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 17/2016
Dyrektora GCKiB w Przemęcie
z dn. 26.04.2016 r.

System ochrony danych i ich zbiorów
1. Dokumentacja opisująca zasady prowadzenia rachunkowości, księgi rachunkowe, dowody
księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, sprawozdania finansowe są przechowywane,
zabezpieczone i chronione przed zniszczeniem, utratą i dostępem osób nieupoważnionych.
2. Księgi rachunkowe prowadzone metodą komputerową i zawarte w nich dane są chronione
na komputerowych nośnikach danych, systematycznie są tworzone rezerwowe kopie zbiorów
zabezpieczonych na nośnikach magnetycznych oraz zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych.
Dostęp do danych zabezpieczony jest hasłami znanymi tylko upoważnionym pracownikom.
Posiadane przez jednostkę zasoby informacyjne umożliwiają uzyskanie czytelnych informacji
poprzez ich wydrukowanie.
3. Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o rachunkowości , księgi rachunkowe, sprawozdania
finansowe, dowody księgowe są przechowywane w oryginalnej postaci i w ustalonym
porządku dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg i w sposób pozwalający na ich łatwe
odszukanie.
4. Roczne zbiory dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych są oznaczone
nazwami ich rodzaju i okresu jakiego dotyczą i są przechowywane przez okres wymagany
przepisami ustawy.
5. Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, sprawozdania
finansowe oraz inne zbiory danych są udostępniane do wglądu tylko za zgodą dyrektora
jednostki w siedzibie jednostki.
Udostępnienie zbiorów poza siedzibę przechowywania wymaga pisemnej zgody dyrektora
jednostki oraz pozostawienia w jednostce potwierdzonego spisu wydanych dokumentów,
pokwitowania osoby pobierającej dokumenty.

