
 

MINISTERSTWO FINANSÓW Warszawa, 2006-12-28 

Departament Finansów Samorządu 

Terytorialnego 

ST2-4834-12912006/2137 

Pan  

Marek Poniatowski Prezes  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie  

ul. Karłowicza 4  

20-027 LUBLIN  

 

W związku z pismem z dnia 14 /listopada 2006 r. Nr RIO-I-432-70/06 w sprawie  zasad 

sporządzania rocznego sprawozdania budżetowego Rb-ST o stanie środków na rachunkach 

bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego oraz 

sprawozdania finansowego „Rachunek zysków i strat jednostki” - Ministerstwo Finansów uprzejmie 

informuje:  

1) Sprawozdanie roczne Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych 

jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego zostało wprowadzone rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 

115, poz. 781) celem dostarczenia, dla regionalnych izb obrachunkowych oraz Ministerstwa 

Finansów, informacji o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek 

budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego, informacji wynikających z treści formularza 

sprawozdania.  

Zgodnie z treścią § 24 instrukcji, stanowiącej załącznik nr 34 do w/w rozporządzenia w 

sprawozdaniach rocznych Rb-ST wykazuje się, stosownie do treści formularza, na koniec roku 

budżetowego:  

– w wierszu I. - stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie dowodów bankowych zgodnych z zapisami w księgowości banku, jak również pozycje 

wyszczególnione w tym punkcie na podstawie ewidencji księgowej,  

– w wierszu II. - stan środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych na podstawie 

wyciągów bankowych.  



Natomiast w części pt. „Informacja o środkach na rachunkach bankowych samorządowych jednostek 

budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego”, powinny być ujęte uzupełniające informacje do 

danych wykazanych w wierszu I i II, tj. dotyczące stanu środków funduszy pomocowych oraz stanu 

środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych.  

2) Odnośnie sporządzania sprawozdania finansowego „Rachunek zysków i strat jednostki” należy 

uwzględnić, iż przy wypełnianiu poszczególnych wierszy sprawozdań finansowych należy 

posługiwać się definicjami aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, określonymi w ustawie o 

rachunkowości oraz opisami do kont zespołu 4, 7 i 8, o których mowa w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu pal1stwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).  

Zatem w sprawozdaniu finansowym „Rachunek zysków i strat jednostki”, w pozycji B. IX, pod 

nazwą „Udzielone dotacje” należy wykazywać te dotacje, które jednostki udzielające dotacje ujmują 

na koncie 740 „Dotacje i środki na inwestycje”.  

W pozycji D. II, pod nazwą „Dotacje” wykazuje się dotacje dotyczące przychodów, o których mowa 

wart. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości.  

Wiersz M sprawozdania finansowego „Rachunek zysków i strat jednostki” wypełniają tylko te 

jednostki, które z mocy obowiązujących je przepisów prawa, dokonują innych, niż podatek 

dochodowy od osób prawnych, obligatoryjnych wpłat do budżetu.  

W sprawozdaniu zestawienie zmian w funduszu jednostki w wierszu III. wykazuje Się aktywa netto 

jednostki.  

  

 

 

 


