
Załącznik nr I 
do Zarządzenia nr 45A/201 O 

Wójta Gminy Kowiesy 
z dnia 25 października 201 Or 

OKREŚLENIE ROKU OBROTOWEGO ORAZ OKRESÓW SPRAWOZDAWCZYCH 

Część I 
Rok obrotowy 

§1 
1. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, trwający od I stycznia do 31 grudnia. 
2. Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego następnego roku obrotowego. 
3. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy. Ostateczne zamknięcie 

ksiąg rachunkowych następuje do dnia 30 kwietnia roku następnego. 

Część II 
Okresy sprawozdawcze 

§2 
1. Sprawozdania miesięczne sporządza się za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy, narastająco 

od początku roku. 
2. Sprawozdania kwartalne sporządza się za każdy kolejny kwartał roku budżetowego, 

narastająco od początku roku. 
3. Sprawozdanie roczne sporządza się za rok budżetowy. 

§3 
1. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansowąjednostki oraz zasadę kasową 

obowiązującą w sprawozdawczości budżetowej przyjmuje się zasadę, że w księgach rachunkowych 
danego miesiąca ujmowane są zobowiązania uznane, dotyczące kosztów danego miesiąca, 
udokumentowane dowodami księgowymi otrzymanymi do 7 dnia następującego miesiąca. 

2. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego jakim jest rok, wprowadza się w postaci 
zapisu każde zdarzenie które zostało udokumentowane dowodami księgowymi, które wpłynęły do 
dnia 1 O lutego następnego roku. 

§4 
1. Sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych ( dzień bilansowy) to jest 31 grudnia 

każdego roku obrotowego, następujące sprawozdania finansowe: 
► bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
► bilans jednostki budżetowej, 
► zbiorczy bilans jednostek budżetowych, 
► skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego, 
► rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), 
► zbiorczy zysków i strat jednostek budżetowych (wariant porównawczy), 
► zestawienie zmian w funduszu jednostki, 
► zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych. 

I 



2. Sprawozdania finansowe sporządza sie według wzorów określonych w Rozporządzeniu oraz 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010r.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. 
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