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TEMAT NA CZASIE
Część I

KSIĘGOWANIA NA PRZEŁOMIE ROKU
W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Aneta Majchrzak

Rozdział 1

EWIDENCJA KSIĘGOWA MIĘDZYOKRESOWYCH
KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
Jednostki budżetowe, których ramy funkcjonowania wyznacza ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o rachunkowości
w praktyce stykają się pod koniec roku obrotowego z rozliczeniami
międzyokresowymi. Rozliczenia międzyokresowe na ogół dotyczą
zamykanego okresu rozliczeniowego. Wiele jednostek napotyka
na różnorodne problemy w ewidencji czynnych i biernych kosztów
międzyokresowych. Dlatego prezentujemy praktyczne opracowanie
pokazujące na przykładach i schematach księgowań, jak przeprowadzić prawidłowo ewidencję księgową kosztów międzyokresowych
w jednostkach budżetowych sektora finansów publicznych.

1. Definicja rozliczeń i kosztów międzyokresowych
Celem wyjaśnienia niektórych pojęć istotnych z punktu rozliczeń
międzyokresowych należy odwołać się do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330
z późn. zm.) – dalej u.o.r. W przywołanym akcie prawnym ustawodawca wskazał bowiem, że przez pojęcie kosztów i strat należy rozumieć
uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw,
które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia
jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców
lub właścicieli. Definicja rozliczeń międzyokresowych kosztów wynika
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pośrednio z art. 39 u.o.r. Analizując treść art. 39 u.o.r., możemy stwierdzić, że rozliczenie międzyokresowych kosztów będzie polegało na wyeliminowaniu z kosztów okresu sprawozdawczego części kosztów, które
zostały poniesione w danym okresie, a które odnoszą się do okresów
przyszłych oraz na uwzględnieniu kosztów dotyczących danego okresu,
które będą poniesione w przyszłości.

2. Podział kosztów międzyokresowych
Warto zauważyć, że koszty międzyokresowe mogą podlegać podziałom. Na gruncie u.o.r. wyróżniamy koszty międzyokresowe czynne
i koszty międzyokresowe bierne (podział ze względu na okres). Koszty
możemy także podzielić na koszty krótkoterminowe i długoterminowe
(podział ze względu na czas rozliczania).
Do kosztów krótkoterminowych będą zaliczane takie koszty, które
są rozliczane w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Natomiast koszty
długoterminowe będą się charakteryzowały długim terminem rozliczania
i będą do tej grupy zaliczane koszty międzyokresowe rozliczane w okresie
ponad 12-miesięcznym. Istotne jest, aby jednostka dokonywała odpisów
rozliczeń międzyokresowych proporcjonalnie do upływu czasu lub wielkości wykonywanych zadań, pamiętając przy tym o zachowaniu zasady
ostrożnej wyceny. W praktyce w jednostkach sektora publicznego
większość rozliczeń międzyokresowych będą stanowiły rozliczenia
międzyokresowe krótkoterminowe. Długoterminowe mogą dotyczyć
głównie kosztów finansowych na przykład z tytułu potrąconej z góry prowizji lub zapłaconych z góry odsetek od zaciągniętych kredytów lub pożyczek oraz dyskonta w przypadku sprzedaży obligacji.

2.1. Rozliczenia kosztów międzyokresowe czynne
Rozliczenia międzyokresowe czynne związane są z poniesieniem
przez jednostkę kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Stanowi o tym art. 39 ust. 1 u.o.r.

Rozdział 1. Ewidencja księgowa międzyokresowych kosztów...
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Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze, zaś okres ich rozliczenia powinien
być uzasadniony charakterem poszczególnych pozycji kosztów. W praktyce
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się w stosunku do
kosztów prostych działalności operacyjnej jednostki oraz kosztów finansowych.

Do rozliczeń międzyokresowych czynnych w jednostkach budżetowych można zaliczyć:
• koszty mediów (np. energii elektrycznej),
• ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne,
• opłaconą z góry prenumeratę prasy i czasopism fachowych,
• opłacone z góry czynsze i dzierżawy,
• podatek od nieruchomości,
• opłaty ponoszone przy umowach leasingu operacyjnego, tzn. opłata
za zawarcie umowy oraz opłata wstępna,
• roczny odpis na ZFŚ,
• zarachowanie przez JST odsetek od zaciągniętych kredytów, przewidzianych do zapłaty w późniejszym okresie,
• zarachowanie przez JST odsetek od zaciągniętych pożyczek, przewidzianych do zapłaty w późniejszym okresie.
Dokonując rozliczeń międzyokresowych czynnych, należy pamiętać,
że według u.o.r. w sytuacji, w której zgodnie z umową wartość otrzymanych finansowych składników aktywów jest niższa od zobowiązania
zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych przez jednostkę papierów wartościowych, różnica stanowi czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów. Takie rozliczenia należy co do zasady odpisać w koszty finansowe w równych ratach, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wstępnie powinny być ujęte
zatem na stronie Wn konto 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
W dalszej kolejności koszty powinny podlegać odpisaniu w koszty działalności operacyjnej roku, którego dotyczą.
Prawidłowe rozliczenie międzyokresowych kosztów jest ważne zwłaszcza w jednostkach płacących podatek dochodowy od osób prawnych,
takich jak samorządowe zakłady budżetowe.

