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Zamknięcie ksiąg 
rachunkowych za 2019 r.
w jednostkach sektora publicznego

Wstęp

Na	okres	czwartego	kwartału	roku	obrotowego	i	pierwszego	kwartału	roku	
kolejnego	przypada	największe spiętrzenie prac w księgowości	jednos
tek	budżetowych	i	samorządowych	zakładów	budżetowych.	Wynika	to	z	roz
liczania	środków	budżetowych	otrzymanych	z	budżetu	państwa	i	bud	żetów	
JST	 oraz	 konieczności	 wykonania	 wielu	 prac	 związanych	 z	 zamykaniem	
ksiąg	 rachunkowych	 i	 sporządzaniem	sprawozdania	 finansowego.	Ważne	
jest,	aby	prace	te	przebiegały	szybko	i	sprawnie,	a	ryzyko	popełnienia	błę
dów	w	tym	zakresie	było	minimalne.

W	praktyce	procesy związane z przygotowaniem do zamknięcia ksiąg 
rachunkowych są bardzo skomplikowane.	 Wymagają	 odpowiedniego	
przygotowania.	 W	 ich	 przeprowadzaniu	 –	 oprócz	 pracowników	 komórki	
księgowości	–	powinni	brać	czynny	udział	także	kierownicy	i	pracownicy	ko
mórek	merytorycznych.	Nad	przebiegiem	czynności	związanych	z	zamyka
niem	ksiąg	rachunkowych	i	sporządzaniem	sprawozdania	finansowego	musi	
czuwać	przede	wszystkim	główny księgowy jednostki.	Powinien	z	 jednej	
strony	nadzorować	przebieg	prac	w	księgowości,	z	drugiej	–	na	bieżąco	in
formować	kierownika	jednostki	o	wszystkich	napotkanych	problemach,	które	
mogą	zagrażać	prawidłowemu	i	 terminowemu	sporządzeniu	sprawozdania	
finansowego.

Ebook	ma	służyć	pomocą	głównemu	księgowemu	i	podległym	mu	pracowni
kom	księgowości	w	prawidłowym	przeprowadzeniu	prac	związanych	z	zamk
nięciem	 roku.	 Przedstawiono w nim dla każdego konta syntetycznego 
ewidencji bilansowej: znaczenie sald tego konta, zasady wyceny dla ce-
lów bilansowych aktywów lub pasywów na nim ujętych, a także sposób 
ich urealniania (w	tym	terminy	i	metody	inwentaryzacji	oraz	wykaz	czynności	
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sprawdzających,	które	muszą	być	przeprowadzone	oprócz	inwentaryzacji).	Po
dano	także	rodzaj czynności rozliczeniowych,	które	trzeba	przeprowadzić	na	
koniec	roku	w	jednostkach	budżetowych	i	samorządowych	zakładach	budże
towych	dla	różnych	aktywów,	w	ramach	obowiązków	wynikających	ze	szcze
gólnych	zasad	prowadzenia	gospodarki	finansowej	jednostek	organizacyjnych	
biorących	udział	w	wykonywaniu	budżetu	państwa	i	budżetów	JST.

Z e-booka można dowiedzieć się m.in.:
■■ na	 czym	 polega	 zamykanie	 i	 otwieranie	 ksiąg	 rachunkowych	 ewiden
cji	bilansowej	i	pozabilansowej	oraz	w	jakich	terminach	trzeba	wykonać	
związane	z	tym	prace,

■■ jakie	 czynności	 sprawdzające	 –	poza	 inwentaryzacją	 aktywów	 i	 pasy
wów	–	trzeba	wykonać	przed	zamknięciem	ksiąg	rachunkowych,

■■ jak	korygować	błędy	ujawnione	w	księgach	 rachunkowych	przed	spo
rządzeniem	sprawozdania	finansowego	za	dany	rok,	a	także	w	okresie	
po	jego	sporządzeniu,	a	przed	zatwierdzeniem	i	po	zatwierdzeniu,

■■ jak	na	przełomie	roku	stosować	zasadę	memoriału	w	odniesieniu	do	uj
mowania	 operacji	 wynikających	 z	 zewnętrznych	 dowodów	 źródłowych,	
wpływających	do	jednostki	w	czasie	od	1	stycznia	roku	kolejnego	do	za
twierdzenia	 sprawozdania	 finansowego	 (maksymalnie	 do	 15	 lipca	 roku	
kolejnego),

■■ co	to	są	zdarzenia	po	dniu	bilansowym	i	jak	należy	ujmować	je	w	księ
gach	rachunkowych	zamykanego	roku	obrotowego,

■■ jaki	 jest	 obowiązkowy	 zakres	 prowadzenia	 ewidencji	 pozabilansowej,	
konieczny	do	sporządzenia	sprawozdania	finansowego,	w	tym	także	„In
formacji	dodatkowej”	do	tego	sprawozdania.

Dla	większości	kont	podano	przykłady nieprawidłowości,	które	powinny	
być	ujawniane	w	ramach	czynności	przygotowujących	do	zamknięcia	ksiąg	
rachunkowych.	Wskazano	przy	tym	właściwy	sposób	ich	eliminacji.

Na	końcu	w	„Dodatku specjalnym” wskazano,	w	jaki	sposób	należy	prze
nosić	dane	z	kont	ewidencji	syntetycznej	i	pomocniczej	do	poszczególnych	
części	sprawozdania	finansowego	(bilansu,	rachunku	zysków	i	strat,	zesta
wienia	 zmian	w	 funduszu	 i	 „Informacji	dodatkowej”)	 jednostki	budżetowej	
lub	samorządowego	zakładu	budżetowego.
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1. Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych 
roku obrotowego
Jednostki	kontynuujące	działalność	powinny	zamknąć	księgi	 rachunkowe	na	dzień	za
kończenia	roku	obrotowego	 i	ponownie	otworzyć	 je	na	dzień	rozpoczęcia	roku	po	nim	
następującego.	Tak	nakazuje	art. 12	ust. 1	pkt 2	i	ust. 2	pkt 1	ustawy	z	29	września	1994 r.	
o	rachunkowości	(dalej:	uor).

Dla	 jednostek	budżetowych	 i	 samorządowych	zakładów	budżetowych	 rokiem	obroto
wym	jest	rok	budżetowy	równy	rokowi	kalendarzowemu.	Wynika	to	z	§	26	ust. 1	rozpo
rządzenia	Ministra	Rozwoju	i	Finansów	z	13	września	2017 r.	w	sprawie	rachunkowości	
oraz	planów	kont	dla	budżetu	państwa,	budżetów	jednostek	samorządu	terytorialnego,	
jednos	tek	bud	żetowych,	samorządowych	zakładów	budżetowych,	państwowych	fundu
szy	celowych	oraz	państwowych	jednostek	budżetowych	mających	siedzibę	poza	gra
nicami	Rzeczypospolitej	Polskiej	(dalej:	rozporządzenie	w	sprawie	rachunkowości	oraz	
planów	kont)	w	 związku	 z	 art.  109	ust.  4	 i	 art.  211	
ust. 3	ustawy	z	27 sierpnia	2009 r.	o	finansach	pub
licznych	 (dalej:	 uofp).	 Dlatego	 w	 tych	 jednostkach	
organizacyjnych	 księgi rachunkowe zamyka się 
zawsze na 31 grudnia i otwiera na 1 stycznia roku 
kolejnego.

Zasady	 zamykania	 ksiąg	 rachunkowych	 z	 uor	 nie	
dotyczą	ewidencji	pozabilansowej.	Jeśli	jednak	dane	
z	 tej	ewidencji	są	w	danej	 jednostce	organizacyjnej	
podawane	w	sprawozdaniu	finansowym	i	„Informacji	dodatkowej”	do	tego	sprawozdania,	
to	księgi	te	trzeba	zamknąć.	Wykonuje	się	to	analogicznie	do	zamknięcia	ksiąg	ewidencji	
bilansowej.

Aby	zamknąć	księgi	rachunkowe	roku	obrotowego,	trzeba	wyłączyć	możliwość	wprowa
dzania	zapisów	w	zamkniętych	księgach	(art. 12	ust. 5	uor).

Zamknięcie	ksiąg	rachunkowych	wykonuje	się	w	dwóch	etapach:
■■ etap 1	–	wstępne	zamknięcie	ksiąg	roku	obrotowego,
■■ etap 2	–	ostateczne	(trwałe)	zamknięcie	ksiąg	roku	obrotowego.

Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić nie później niż w cią-
gu 3 miesięcy od ostatniego dnia roku obrotowego	 (nazywanego	dniem	bilanso
wym).	Zamknięte	w	ten	sposób	księgi	rachunkowe	są	podstawą	do	sporządzenia	spra
wozdania	finansowego.	Sporządza	się	je	w	terminie	do	3	miesięcy	od	dnia	bilansowego	
(§	32	rozporządzenia	w	sprawie	rachunkowości	oraz	planów	kont).	Termin	ten	upływa	
najpóźniej 31 marca	kolejnego	roku	obrotowego	po	roku	obrotowym,	za	który	jest	spo
rządzane	sprawozdanie	finansowe.	Jest	to	tzw.	termin maksymalny.	W	praktyce	jed
nostki	budżetowe	i	samorządowe	zakłady	budżetowe	muszą	sporządzać	sprawozdania	
finansowe	wcześniej,	aby	dane	z	nich	można	było	ująć	w	sprawozdaniach	łącznych:

■■ państwowych	jednostek	budżetowych	będących	jednostkami	nadrzędnymi,
■■ jednostki	samorządu	terytorialnego	(JST).

Wstępne	 zamknięcie	 ksiąg	 rachunkowych	nie	wyłącza	całkowicie	możliwości	wprowa
dzania	zapisów	do	ksiąg	rachunkowych	zamykanego	roku	obrotowego.	Można	do	nich	
jeszcze	wprowadzać	korygujące	i	uzupełniające	zapisy	księgowe	pod	datą	31	grudnia,	aż	
do	czasu	ostatecznego	(trwałego)	zamknięcia	ksiąg	rachunkowych.

 WAŻNE  Obowiązkowo 
zamyka się wszystkie księgi 
rachunkowe ewidencji 
bilansowej prowadzone 
przez jednostkę (dziennik, 
księga główna, konta 
ewidencji pomocniczej).



styczeń 2020 r. 

8

1. ZAMKNIĘCIE I OTWARCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ROKU OBROTOWEGO

Do wstępnie zamkniętych ksiąg rachunkowych wprowadza się zapisy:
1)	 	dotyczące	 należności	 i	 zobowiązań	 zamykanego	 roku	 obrotowego,	 wynikających	
z	dowodów,	które	wpłynęły	do	jednostki	w	nowym	roku;

2)	korygujące	wielkość	aktywów	(pasywów)	w	związku	z:
■■ błędami	wykrytymi	w	 ramach	 czynności	 kontrolnych	 przed	 przygotowaniem	do	
zamknięcia	ksiąg	rachunkowych,

■■ rozliczeniem	wyników	inwentaryzacji;
3)	 	związane	z	aktualizacją	wartości	należności	i	tworzeniem	rezerw	na	przyszłe	zobowią
zania;

4)	korygujące	wynik	finansowy	po	wprowadzeniu	ww.	zapisów.

Trwałe zamknięcie ksiąg rachunkowych	wyłącza	ostatecznie	możliwość	wprowadza
nia	zapisów	do	ksiąg	rachunkowych.	Wykonuje	się	je	na	ostatni	dzień	zamykanego	roku	
obrotowego:

■■ w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku obrotowego	 –	 w	 państwowych	 jed
nostkach	budżetowych,	 których	sprawozdanie	 finansowe	nie	podlega	zatwierdzeniu	
(§	28	rozporządzenia	w	sprawie	rachunkowości	oraz	planów	kont),

■■ w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, czyli nie póź-
niej niż do 15 lipca kolejnego roku obrotowego	 –	 w	 samorządowych	 jednost
kach	budżetowych	i	samorządowych	zakładach	budżetowych,	których	sprawozda
nia	 jednostkowe	 podlegają	 zatwierdzeniu	 łącznie	 ze	 sprawozdaniem	 finansowym	
JST	 (§	 28	 rozporządzenia	 w	 sprawie	 rachunkowości	 oraz	 planów	 kont	 w	 związku	
z	art. 53	ust. 1	uor).

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych roku obrotowego ponownie otwiera się je na 
pierwszy dzień roku kolejnego.	Przy	zamykaniu	i	otwieraniu	ksiąg	rachunkowych	obowią
zuje	zasada ciągłości	z	art. 5	ust. 1	zd.	2	uor.	Zgodnie	z	nią	salda	otwarcia	ksiąg	rachun
kowych	 nowego	 okresu	 sprawozdawczego	 (BO)	muszą	 być	 równe	 saldom	 zamknięcia	
(BZ)	ksiąg	rachunkowych	na	koniec	poprzedniego	okresu	sprawozdawczego.

Otwarcie	 ksiąg	 rachunkowych	 nowego	 roku	
obrotowego	 musi	 się	 odbyć	 do 15 stycznia 
(art. 12	ust. 1	pkt 2	uor),	podczas	gdy	ostatecz
ne	 zamk	nięcie	 ksiąg	 rachunkowych,	 które	cał
kowicie	wyłącza	możliwość	wprowadzania	zapisów	w	księgach	rachunkowych,	następuje	
do 30 kwietnia/15 lipca roku kolejnego.	Z	tego	względu	również	przy	otwieraniu	ksiąg	
rachunkowych	przyjmuje	się	ich	otwarcie:

■■ wstępne –	do	15	stycznia	roku	obrotowego,
■■ ostateczne	–	dokonywane	w	tym	samym	czasie	co	ostateczne	zamknięcie	ksiąg	ra
chunkowych.

Podział	 ten	 umożliwia	 terminowe	 rozpoczęcie	 księgowań	 w	 nowym	 roku	 obrotowym.	
Jednocześnie	zapewnia	możliwość wprowadzenia ewentualnych korekt zapisów do 
poprzedniego roku obrotowego.	Przy	wstępnym	otwarciu	ksiąg	rachunkowych	nowe
go	roku	BO	wprowadza	się	w	kwotach	równych	wstępnemu	BZ	ksiąg	za	poprzedni	rok	
obrotowy.	 Zapisy	 dokonane	w	 księgach	w	 okresie	 od	dnia	wstępnego	 zamknięcia	 do	
dnia	ostatecznego	zamknięcia	uwzględnia	się	w	bilansie	otwarcia	roku	kolejnego.	Korek
tę	kwot	wprowadzonych	jako	BO	wykonuje	się	na	podstawie	dowodów	PK	–	„Polecenie	
księgowania”.

 WAŻNE  BO (bilans otwarcia) = 
= BZ (bilans zamknięcia).


