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w sprawieprzepis6w
. W zwiezku z pi$nem z dnia 12 marca2008r. Nt
dotycz4cychsporz{zania sprawozdaniaRb-Z o staniezobowiqTai wedtugftul6w diu2nych
orazgwaEncji i poreczef - Ministe$two Finans6wuprzejmieinformuje:
7-asady sponqdzada spnwozdania Rb-Z o stanie zobowi@af w€dlug t''tul6w
dtuirych oraz gwarancji i porgczef reguluj4 przepisy rozporzqdzenia-Ministra Finans6w
z dnia 27 czprwca 2006 t. w sprawie spnwozdawczosci budzetowej (Dz.U'Nr 115,
poz.781zp6.Tn.)
Zgodnie z wlw zasadtud w sprawozdaniuRb-Z w czQ3cidotycz4cej gwaranbji i porqczei
w pozycji Fl, kazdorazowo,tj. zal, , ff, IV kwartai powirma byd wykazywa:raaktualna
kwota potencjalnychzobowi@ai z qdulu udzielonychporgczef i gwa@ncji,l(lira oztacza
sumQkapitalu oraz potencjalnychodseteki ewentuaklychinnych oplat, nalebrychdo korica
lub gwarancj4- w t m prz$adku ked,4u.
okresusplatyzobowi@ania,objQtegoporQczeniem
porgczeniem objeto kwote ked)'tu
W przypadkuopisanymprzez Miasto

jaka jest l4czna
w w/w piSmienie sprecyzowano
w wysokoSci20 rrin zl. Jednoczegnie
przezMiastoporgczenia.
W sytuacji,kiedyzawartaumowaporQczenia
wysokogd
udzielonego
w pozycji Fl powinnabyd wyka4wana
zawieraw swojejtreScilqcznqkwotQporgczenia"
przezSPZOZ splatyratkapitalowych
o dokonaue
z umowy,pomniejszona
kwotaporQczenia
jesli
JeSlinatomiast
byly objete porpczeniem.
i odsetekbiez4cychlub teZ innychoplat,
polSczenia
nie prec1zujekwotyudzielonego
zawaltaumowapor€czenia
ftapital plusodsetki
i inne koszty), to w6wczas, zgodnie z $ 17 zalwzrttka nr 34 do rczporz4dzelrtta
t. @2.U. Nr 115,poz.781zp6in. z]It) ptz11u\e
Minista Finans6vr'
z dnia27 czerwca2006
sig prognozowan4wartosd zobowiqzaniaz uwzglgdnieniemzasadyostoznej wyceny.
Powyliczeniu, w w/w spos6b, wadoSci zobowiqlania objgtego porQczeniem,
w pozycji Fl powinna byd wykazryana wyliczona kwota porgczeniapomniejszona
o dokonaneWez SP ZOZ splaty rat kapitalowych,odsetekbiezqpychi ewentualnie
innyohkoszt6w.
Stronal/2

PonadtoMitriste$two Finans6w infomruje, i2 nawet w przypadku,kiedy kredyt nie zostal
przez SP ZOZ jeszczew pelni wykosystany, to Miasto powinno wykazt"i'ne c y po&azory
kapital ponniejszony o ewentualne splaty rat kapitalowych. Dopiero zapisy umowy
lcedltowej, objgtej porqczenieri'rMiasta"z K6rych wynikad bEdzie,i2 cz&SeWedtfir rcslz/,a
juz Wkorystana
ostatecznieskredlonaprzez Bank - kedltotlawca i nie bedzie mogla byd
w pr4rszloSci, daj4 podstawe do zaktuatizowaniaw tm zakrcsie kwoty potencjahych
zobowiqzaf.
W odniesieniudo sposobuprowadzeniaewidencji porpczehnaleLy zdNrazy6,2e udzielone
gwarancjei porqczenianie powoduj4ceadan w skladnikachaktyw6w i paqv6w powinny
byC ksiggowane na koncie pozabilansowym.Synbol i nazwg konta pozabilansowego
dla ewidencji porgczeri i gwarancji jednostka okre$a samodzielniew swoim zakladowym
planiekont. Na koncie tym ujmuje siQcalosekwoty objetej gwarancj4 a wigc r6wnie2odsetki
kedytu, jezeli saobjQtegwarancjq.
od u<tzielohego
Przedstawionaopinia nie ma charaktpru \i&?{r9co, Ministerstwo Finans6w informuje'
przepis6w'
i2 nie posiadaustawowychkompetencjido dokonlT'aniaobowi4zuj4cejwykladni
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