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W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przepisów 
rozporządzenia z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
(Dz.U. nr 24, poz. 279, z późn. zm.), zwłaszcza w zakresie ujmowania w 
sprawozdaniu Rb-Z „o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i 
poręczeń” danych dotyczących poręczeń udzielanych przez j.s.t oraz kredytów i 
pożyczek zaciąganych przez j.s.t, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie 
następujących kwestii: 
 
A. w zakresie poręczeń 
1) w wierszu F2 sprawozdania należy wykazywać wartość nominalną 
niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty 
w danym roku budżetowym. Zgodnie z instrukcją (§ 13 ust 2 zał nr 2 do ww 
rozporządzenia) przez wartość nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu 
poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym 

należy rozumieć kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić, 

gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty 
zobowiązania samodzielnie w danym roku budżetowym. Ponadto sprawozdanie 
Rb-Z sporządza się narastająco, za okresy od początku roku do dnia 31 marca, 30 
czerwca, 30 września, 31 grudnia danego roku, zgodnie z danymi wynikającymi z 
ewidencji księgowej jednostki (§ 10 ust. 2 ww rozporządzenia). 
 
Wobec powyższego jak należałoby prawidłowo wykazywać w wierszu F2 
sprawozdania w poszczególnych kwartałach roku budżetowego poręczenie spłaty 
pożyczki długoterminowej zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji, obowiązujące np. w okresie od 20 maja 2005 r. do 30 września 2008 r. 
Czy w sprawozdaniach za II, III i IV kwartał 2005 r. należy wykazywać kwoty 
przypadające na ten rok pomniejszone o dokonane przez dłużnika spłaty ? 
 
2) czy w wierszu F7 sprawozdania „wartość poręczeń i gwarancji, udzielonych w 
okresie sprawozdawczym” wartość poręczenia udzielonego np. w II kwartale roku 
budżetowego należy wykazywać również w tej samej wysokości w sprawozdaniach za 
III i IV kwartał ? 



Przy czym (zgodnie z § 13 ust 7 ww rozporządzenia) przez wartość poręczeń i 
gwarancji, udzielonych w okresie sprawozdawczym, należy rozumieć nominalną 

wartość poręczeń i gwarancji, udzielonych w okresie sprawozdawczym, 

obejmującą łączną wysokość należności głównej oraz należności ubocznych, 
poręczonych lub gwarantowanych. 
 
B. w zakresie kredytów i pożyczek 
Zgodnie z definicją zawartą w § 11 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej zadłużenie długoterminowe to takie, którego okres spłaty, czy też 
wykupu na koniec roku, za który jest sporządzane sprawozdanie jest dłuższy niż 
rok. W wierszu E21 sprawozdania należy wykazywać zobowiązania z tytułu 
zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek. Jak należy prawidłowo 
określać wartość kredytu, pożyczki długoterminowej, gdy posiadamy następujące 
dane? 
 
 
Przykład 1 
 

wysokość spłat przypadających na poszczególne lata: 

niespłacone zobowiązania 
Rodzaj zaciągniętego zobowiązania 

na  31.12.2004 r. 
2005 r. 2006 r. 2007 r. 

1. Kredyt długoterminowy 1 380 000 280 000 460 000 640 000 

    z tego: - rata kapitałowa 1 200 000 200 000 400 000 600 000 

               - odsetki 180 000 80 000 60 000 40 000 

2. Pożyczka długoterminowa 73 500 73 500     

    z tego: - rata kapitałowa 70 000 70 000     

               - odsetki 3 500 3 500     

R A Z E M   (1+2) 1 453 500 353 500 460 000 640 000 

    z tego: - rata kapitałowa 1 270 000 270 000 400 000 600 000 

               - odsetki 183 500 83 500 60 000 40 000 

 
Czy długoterminowe zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 
koniec 2004 r. wynoszą:  
- 1.270.000 zł, ze względu na fakt, że przypadająca do spłaty w 2005 r. pożyczka 
została zaciągnięta jako zobowiązanie długoterminowe, 
- 1.000.000 zł, ponieważ tyko zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu spełnia 
warunek określony w rozporządzeniu o sprawozdawczości i okres jego spłaty na 
koniec 2004 r. jest dłuższy niż rok, 
- 1.000.000 zł, ponieważ przypadające do spłaty w 2005 r. raty kredytów i pożyczek 
zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz.U nr 76, poz. 694, tekst jednolity z 2002 r. z póżn. zm.) traktuje się jako 
krótkoterminowe. Przez zobowiązania krótkoterminowe, w ustawie o 
rachunkowości rozumie się ogół zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, a 
także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w 

ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
 
 



Przykład 2 
 

wysokość spłat przypadających na poszczególne lata: 

niespłacone zobowiązania Rodzaj zaciągniętego zobowiązania 

na  31.03.2005 r. 

II-IV 
kwartał 
2005 r. 2006 r. 2007 r. 

1. Kredyt długoterminowy 1 310 000 210 000 460 000 640 000 

    z tego: - rata kapitałowa 1 150 000 150 000 400 000 600 000 

               - odsetki 160 000 60 000 60 000 40 000 

2. Pożyczka długoterminowa 52 000 52 000     

    z tego: - rata kapitałowa 50 000 50 000     

               - odsetki 2 000 2 000     

R A Z E M   (1+2) 1 362 000 262 000 460 000 640 000 

    z tego: - rata kapitałowa 1 200 000 200 000 400 000 600 000 

               - odsetki 162 000 62 000 60 000 40 000 

 
 
Czy w przypadku sprawozdań za I kwartał 2005 r. zobowiązania z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą: 
- 1.200.000 zł, ze względu na fakt, że przypadająca do spłaty w 2005 r. pożyczka 
została zaciągnięta jako zobowiązanie długoterminowe, 
- 600.000 zł, ponieważ tyko zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu spełnia 
warunek określony w rozporządzeniu o sprawozdawczości i okres jego spłaty na 
koniec 2005 r. jest dłuższy niż rok, 
- 1.000.000 zł, ponieważ przypadające do spłaty w 2005 r. raty kredytów i pożyczek 
zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz.U nr 76, poz. 694, tekst jednolity z 2002 r. z póżn. zm.) traktuje się jako 
krótkoterminowe. Przez zobowiązania krótkoterminowe, w ustawie o 
rachunkowości rozumie się ogół zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, a 
także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w 

ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
 
 
 
              z poważaniem 
 
           Skarbnik Gminy 
 
       mgr  Jadwiga Mroczko 


