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W zwiqzku z licznymipytaniamioraz wqtpliwo6ciamizgiaszanymido MinisterstwaFinansoww
sprawiezakresudanych oraz sposobuwypelnianiawzor6w sprawozdafrRb-N i Rb-Z oraz Rb-ZNza
lV kwartal2010 r. na podstawierozporz4dzenta
MinistraFinans6wz dnia 4 marca 2010 r. w sprawie
jednostek
publicznych
sektorafinans6w
w zakresieoperacjifinansowych(Dz. U. Nr 43,
sprawozdai
poz. 247),wyjaSniamco nastqpuje:
z dnia 12 sierpnia2008 r., jak i z
1. Pozyczkiudzielonena podstawierozpozqdzeniaRady l\4inistr6w
dnia 26 pa2dziernika 2010 r. w sprawie pozyczek z budzetu paitstwa na wyprzedzajqce
finansowaniew ramach programu rozwoju obszar6w wiejskichnalezy wykazywac w sprawozdaniu
Rb-Z w kolumnie nr 5 - wierzyciele krajowi grupa I. W przypadku tych pozyczek, Bank
GospodarstwaKrajowegowystQpujetylko w roli posreclnika.Srodhi na poi.yczki pocnodzEz
budzetupaRstwai to Skarb Panstwa(okreslanyw formularzuRb-Z .jakogrupa l) jest faklycznym
pozyczkodawcq.
2. WszystkiejednostkisamorzEduterytorialnego(jst) realizujAcezadaniazlecone,w sprawozdaniu,
Rb-ZN wykazujq naleznoscilub stan Srodk6wna rachunkachbankowych,kt6re sE przypisane
tylko budzetowipanstwa.
3. SprawozdanieRb-ZN nie jest sprawozdaniemsluzqcym do okre6laniastopnia wykorzysiania
Rb-N nie wykazujqSrodkowna rachunkachbankowych
dotacji.Jst we wlasnychsprawozdaniach
oraz naleznosci,kt6resq przypisanebud2etowiparlstwaizostaly ujetew sprawozdaniuRb-ZN.
4. SprawozdanieRb-ZN posiadaidentycznyze sprawozdaniamiRb-Z i Rb-N uklad grup wierzycielii
dluznjk6w,jak r6wnje2nazwy kategoriidlu2nychi aktyw6wfinansowych,dlategozgodniez S 10
ust. 9 Ww rozporzqdzeniaprzy wypelnianiusprawozdaniaRb-ZN nale2y siosowaezawarle w
instrukcjiwyjasnieniadotyczqcesprawozdafrRb-Z i Rb-N. lnstrukcjasporzqdzaniasprawozdafr
zostalaokre6lonaw zalqcznikunr 9 do w/w rozporz4dzenia.
5. W przypadku korekt sprawozdafrsporzEdzonychza okresy wcze6niejszeniz I kwartal2010 r.
nalezystosowaeprzepisyrozporzqdzeiMinistraFinansowz dnia 26 czerwca2006 r. w sprawie
sprawozdah jednostek sektora finans6w publicznych z zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr
113, poz. 770) orcz z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczoScibudzetowej(Dz.U. Nl
a1E,

^^>

741

7 ^Ain

?h

\

jst z tytuluposiadanych
papier6wwartosciowych
6. Warto6cnaleznosci
skarbowych
w kwartalnym
sprawozdaniu
o stanienalezno6ci
orazwybranych
Rb-Nnalezywykazaiw
akiyw6wfinansowych

kolumnie5 - Grupal. Emitentem
papier6wwartosciowych
skarbowych
.iestMinisterFinansow
jmjeniu
dzialajqcy
w
skarbuPafstwa.w zwiqzkuz powyzszym
jednostki,
dluznikiem
ktorajest w
posiadaniu
bon6wi obligacjiskarbowych
jest nie bank,ki6ryzaoferowal,
a nastQpnie
spTzeoar
przedmiotowe
instrumenty
finansowe,
lecz skarb panstua.oznaczato, ze wartos6nominalna
bon6w lub obligacjiskarbowych
bqdqcychw posiadaniu
jednostkipowinnaby6 wykazanaw
Grupie| (SkarbPaRstwa),
tj. w kolumnie
S.
7. Do sprawozdaR
za lv kwartal2010
r. maiqzastosowanie
rczpotzqdzenia
MinistraFinansow
:
a) z dnia30 marca2010r. w sprawieszczeg6lowego
sposobuustalania
wartoscizobowiqzan
zaliczanych
do paRstwowego
dlugupublicznego,
dluguskarbupa6stwa,warto6ci
zobowiqzan
z tytuluporQczen
igwarancji(Dz.U. Nr 57,poz.366);
b) z dnia 20 czerwca2006r. w sprawieszczeg6lowego
sposobuklasyfikacji
tytul6wdluznych
zaliczanycn
do panstwowego
publicznego,
dlugu
w tym do dluguSkarbupansMa(Dz.U. Nr
1 1 2 p, o z . 7 5 8 ) .
8 . Jezelijednostkana koniecokresusprawozdawczego
nje posiadainformacji
co do ostatecznej

kwcty, to w przypadkuzmianystanu fakiycznego
w ewidencjiksiQgowej
lub w przypadku
stwierdzenia
blqduw uprzednio
przekazanym
jednostka
sprawozdaniu,
niezwlocznie
spozqdza
otaz orTekazuje
korektQ
sorawozdania
w lermjniei nieodpo\
riedajqcego
steno,.vi
?rzekazaneao
faktycznemudo jednostkibqdqcej odbiorc{ tego sprawozdania(s 10 ust. s rozpozqdzenia
l\4inistra
Finans6wz dnia4 marca2o1o r. w sprawiesprawozdarr
jednosteksektorafinans6w
publicznych
w zakresie
operacji
finansowych
(Dz.U. Nt 43,poz.247)).
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