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                                                                       Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 0050.2.2018 z dnia 8 czerwca  2018r.

         Zarządu Związku Międzygminnego
                                                                       Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych

1. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy
od 1 stycznia do 31 grudnia. Rok obrotowy dzieli się na 12 miesięcznych okresów
sprawozdawczych, którymi są miesiące kalendarzowe.
2. Związek sporządza sprawozdania wymagane:
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2017r.,  poz. 2077 ze
zm.),
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i  Finansów z dnia  9  stycznia 2018r . w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018r.,  poz. 109),
- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010r. w sprawie sprawozdań jednostek
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014r.,  poz.1773),
- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r.,  poz. 1911),

a także  deklaracje ZUS,  deklaracje PIT 4R (deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na
podatek dochodowy) oraz inne wymagane przepisami.

II.
Związek sporządza następujące sprawozdania budżetowe, z operacji finansowych i
sprawozdania finansowe:

1. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych
Podstawa prawna
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 109),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010r. w sprawie sprawozdań jednostek
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U.z 2014r.,  poz. 1773),

a) za okresy miesięczne:
–  Rb-27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego,
–  Rb-28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego,

b) za okresy kwartalne:
–   Rb-27S – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego,
–  Rb-28S – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego,
–   Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych,
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–   Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i
poręczeń,
-    Rb-  NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu
terytorialnego

c) za okresy półroczne:
–      Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego,
–       Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego,
– Rb N – sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
– Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i
poręczeń,
-        Rb-  NDS –  sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

d) za okres roczny:
–       Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego,
–       Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego,
– Rb N – sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
– Rb-UN – roczne sprawozdanie o stanie należności z tytuł papierów wartościowych wg
wartości księgowej,
– Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i
poręczeń,
–  Rb-UZ – roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,
– Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek
samorządu terytorialnego,
-        Rb-  NDS –  sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

2. Sprawozdania z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2017r.,  poz. 2077 ze zm.)

–  informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze uwzględniającą  stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych
-       informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć

Zarząd przedstawia w/w informacje do 31 sierpnia roku budżetowego organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego  i regionalnej izbie obrachunkowej.

– sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  jednostki  samorządu terytorialnego
zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w
szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej z uwzględnieniem stanu należności i
zobowiązań w tym wymagalnych
-       informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć
-        informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawierającą dane
wynikające z  przepisów ustawy o finansach publicznych,
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W/w  Sprawozdanie i informacje  zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia
organowi  stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego  i regionalnej izbie
obrachunkowej  w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

3. Sprawozdania Finansowe
Podstawa prawna
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r.,  poz. 1911),

Na dzień 31 grudnia każdego roku - na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień
bilansowy),
– bilans jednostki
– rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
– zestawienie zmian w funduszu jednostki
– bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Sprawozdania o których mowa powyżej przekazuje się regionalnej izbie obrachunkowej do
dnia 30 kwietnia roku następnego oraz organowi stanowiącemu  jednostki samorządu
terytorialnego do 31 maja roku następnego.
– skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego  który przekazuje się do
regionalnej izby obrachunkowej.

Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki oraz zasadę kasową
obowiązującą w sprawozdawczości budżetowej przyjmuje się zasadę, że w księgach danego
miesiąca ujmowane są należności i zobowiązania uznane, dotyczące kosztów danego miesiąca
z datą wpływu do jednostki do 5 dnia następnego miesiąca kalendarzowego (włącznie) – ze
względu na termin złożenia sprawozdania Rb-27S i Rb-28S (10 dzień każdego miesiąca po
miesiącu sprawozdawczym). Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym ujmuje się
należności i zobowiązania uznane dotyczące grudnia z datą wpływu następnego roku do dnia
sporządzenia sprawozdania finansowego.


