`Nazwa I adres Jednostki sprawozdawczej
Miasto Gliwice

Adresat:

BILAN 3

uLZWycięstwa 21
44-100 GLIWICE

Miasto GIIwIca

Nurńer identyñkacyjny REGON

W słać baz @ama nawodnia
y
p
p
go
1F48D342D8FCZ1BT

apanądzony na

275255335

'AKTYWA

Regionaina Izba Obrachunkowa w
Katowicach

:I: wykonania budżetu jednostki
samorządu tarytorialnago

dzleń

Stan 11;)::Jka

31-12-2019 r.

_Stan ::klamiac

IIIIIÄIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PASYWA

Stan n'aDĘEGzątek

Stan ::Richim

I 51-5de pienięża

105 501 025.25

710519755157

I Zabawiązania

332 137 303.75

404 557 055.53

1.1 Środkl Iaienłęzna

105 501 025.25

71 519 551.57

àäaigguwfmma

324 549 374.51

374 059 429.951

&Läfdk' Fiemme

105 .159 000.05

71 ?12 924.751 {ggärätiäż'fmm°w°
i'
i ący)

;Łšiäfgüm smd“

2 025.23

105 555.51

i

40 249 423.75

52 492 249.01

#hgfgwmm

24 1300 000.00

24 300 000,001

:gg-:żwšäàegimm

0.00

24 505 005.00

gääffœd “d

a 132 753.51

„jepżgšgźñłfozumma

7 315 559.55

miggäfäüm

524 305,39

Łšdšüggüzam “b“

24 500 ooopoH gü'dmgiäfš'kmma

i

295 031 152.95

345 959 31 3,1391

1 111 717.50

1 152 152,591

7 075 715.55

29 125 442.94L

;04 250 497.33

.259 315 570.34

.27 325 575.53

-54 545 557,97

'1 Nadwyżka budżet”

0.00

29 452 475,551 11.1.2 Deficyt budżetu 1-)

-25 530 953.53

54 545 557.97

wdäłrljęgykmam

_495 523.00

0.001

:išäägärääawdatki

495 523,00

0.0m

0,00

0.00`

551 550.55

".4 Środki z prywatyzacji

gfdżsäm'ffgwany wynik

i

Suma aktywów

145 374 155.43

Ryszard Raszke
skarbnik
BaSTIa

0

za 100 115,05
I

;gćš'yi'äfš'šamgfx)

0.00: 11 Aktywa natto budżetu

8 229 771.15-

25 513 221,55

giägägüäm

135 173 550.24' Suma pasywów

-177 449 543,70

17 911' 444.00

145 574 755.43

2020-03a26
rok. miesiąc:. dzień

opak

.204 771 512.37

25 125 095.00:

135 17:1 550.24

Adam Neumann
zarząd

1F4BD342D8 FC21 B7
Strana 1 z 2
Kapla z dokumantu podeaanaga alakltonlcznla wygenerowana dnia 2020.04.30

Wyjaśnlanla do bilarmu

Ryszard Raszka
skarbnik
BeSTia

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Adam Naumann
zarząd

1F48D342DBFCZ1BT
Strunal'zä
Kupis z dokumentu podpiaanago alaktronicznie wyganarnwana dnla 20200430

Narwa i adres jednosfki sprawozdawczej

Adresat;
BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego

Miasto Gliwice
uLZwycięsiwa 21

Regionalna Izba Dbraohunkowa w
Katowicach

Wysłać baz pisma przewodniego

44-100 GLIWICE
Numer identyfikacyjny REGON

wersia robocza
eponądzony
na dzień 31-12-2019 r.

276255335

T` ,W
'A

AK

A Aktywa trwała

Stan na początek
roku
6 105 454 250.55

A.I Wartości
„wmawial“ I prawne

Stan na koniec
roku
5 935 96? 284,7?

PASYWA
A Fundusz.

Stan na początek
roku

Stan na kaniec
roku

6 299 936 002.92

6 130 566 053.02
.
5 958 200 324,60I

4 093 379.01

_
7 095 630.28' AA Fundusz deHDSIKI

E 050 933 329,62

A." Rzeczowe aktywa
tma“

5 303 172 545.09

A." Wynik ñnanaowy
5 125 84'? 385.19' netto (h)

239 002 673.30

172 555 733.42

A.li.'i Środki trwała

5 128 551 919.10

4 343 559 212.93` AJM Zysk netto w

239 002 673.30

172 665 733,42

A.II.1.1 Grunty

1 401 293 295,84

1 065 065 157.91

412 ?37 157.18

91 218 534.37

A,II.1.1.1 Grunty
stanowiąca własność
jednostki samorządu
terytorialnego.
przekazane w
uzytkowanie wleozyeto
inn m odmioiom
A.l|.i.2 Budynki. Iokan i
obiekty inzynier" lądowej
i wodnej

0.00

0.00I

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżke
środkow obrotowych) H

upoi

0,0m

AIV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0.00

0,00-

.
B Fundusze ptaoowek

0.00

0.00

2 312 384.45

3 126 916.51

,
a 631 ?66 281.41

3 669 906 85133

61 245 410.82

?1 723 514.07

A.i|.1.3 Urządzenie
technica“ i maszyny
A,II.1.4 Srodki
transportu

3 95? EDŁUS

C Państwowa fundusze
4 029 429.59I calowa

ao zee 326.00

37 334 249.23
Ń

D Zobowiązania i
mamy na
zoboMązania

ss 709 756.59

105 523 599.291

1T4 620 625.99

277 238 872.26

DJ Zobowiązanie
@mhmmm

1 765 406.18

1 405 e42.eei

màka; ""19 Śr“de
A.Ii.2 Środki trwałe w
budowle “nmam”

A,il.2 Strata netto (-)

ma Zalicz-zka na środki
tmeie w budowie
(Inwestycje)

.
0.00

A.IIi Należności
dlugoterminowa

21 952 4%'45

.

0.0qu
D.Ii.1 Zobowiązanie z
19 689 914'30' tytułu dostaw I uslug

59 01 9 093.26

aa 001 429.31

15 288 92754

23 124 520'18

A.IV
Długoterminowe
aktywa
mangowe

776 230 830,00

D.II.2 Zobowiązanie
784 333 805.00' wobec
budżetów

AJVJ Akcje i udziały

?TE 230 830.00

D.I'I.3 Zobowiąxania z
754 333 BDĘDDH tytułu ubezpieczeń i
innych świadcmń

12 383 374.85

12 873 353.75

DJIA Zobowiąaania z
tytułu wynagradzań

19 337 251,77

20 702 552.12

ANE Inne papiery
wartościowe

BeGTia

0.00

0.00

4 575 433.65

3 641 403,04]

Ryszard Raszke

zezem-24

Adam Neumann

(główny księgowy)

(rok. miesiąc. dzień)

(kierownik jadnostki)

wersja robocza
Buona 'i 24
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.24

àiääéilinm aktywa
finansowe

o 00
'

o 00
'

'1"'5 “mi“
::obuwmzanla i

3 255 520 ' 75

10 722 429 ' 46

A.V Wartość mlenla
ZII'kwr'd owanych
jednostek

0.00

0.00

DJLB Sunny obce
(depozytowe.
:abezpleumla
wyrwania umów)

T 460 528i#

9 234 485.30

E Aktywa obrotowa

285 504 423.44

302 549 209,05

DJL? Rozliczania z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytulu dochodów
budżetowych

B.I Zapasy

1 535 593,40

1 4:32 700.93! Eńgäa'fxgdusza

B.I.1 Materiały

1 492 937.10

1 300 027.54

:Egšuęäpäüfw

0.00

0.00

31.3 Produkty gotowa

0,00

0,00' Eaggàiàm "“

B.l.4 Towary

45 651.39

a." Należności
kràkkotemlmwe

i

271 004 773.54

B.II.1 Naleznuścl z tytułu
dostaw i „ma

B.II.4 Pozostała
należnośc]

4 990 003.05

A
95 160,59'

58 001.54

5 242.56I

182 009 546,27

200 530 733,92L

BALE: Rozllczonla z
tytułu środków na
wydatki budżetuwa iz
tylułu dochudów
budżetowych

355,77

531.91

BJII Krótkoterminowe
“W“ finansowe

11 173 0?4.42

14 282 220,45

39 73225

12 349.47

9 300 122.96

11 564 322.95

BJILl Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Srodki pienięzna
na rachunkach
_bankowych
B.l||.3 $70de planlęzne
pańshrvowsgo funduszu
calowego

1 823 940.92

EIJIIA Inne środki
pieniężne

9 273.23

5 aso 733.27

5 139 253.75'

5 111 355.88

4 856 484.54

259 377,39

232 774,12"

1 545 :343.35

1 417 293.501

15 375 943.30

15 599 03332

31 645.85

0.00

opor

B.Ill_6 Inns papiary
wartościowa

0'00

D'OU'

0,00

0,00

BeSTia

503 396,02L

2 673 902,1:*

B.ll|,5 Akcja lub udzlaly

B.III,? Inna
krótkoterminowa aktywa
finansowe

287 223,20

285 657 '120.32

35 ma 333.34'

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczen

D.II.a.2 Inne fundusze

45 073.39'

34 144 665.31

B.|I.2 Należności od
budżetów

D.I|.a.1 .Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

L

I

Ryszard Raszke

2020:0444

Adam Neumann

(główny księgowy)

(rok. miesiąc. dzień)

(kierownik jadnostki)

wersja robocza
Słl'üńü 2 I II
Kopia z dnkumantu podplaanegu elaklronlcznla wygenerowana dnla 2020.04.24

BJV Rozliczania
mlędzynkresm

Suma aktywów

BeSTia

957 97539

6 390 968 573.99

i
1 177 247.35

6 239 515 573,82' Suma pasywów

a 390 958 673.99

6 239 616 573,32

Ryęzard Reszka

2020-0444

Adam Neumann

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

wersja robocza
Słwni 3 .2 4
Kopła z dokumentu padplsanegu elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.24

Wyjaśnienia do bilansu

BeSTIa

Ryszard Raszka

2020-04-24

Adam Naqmann

(główny księgami)

(rok, miesiąc. dzień)

(kierownik jednnstki)

wersja robocza
Strona 4 Z 4
Kopia z dokumentu podplaanego ałektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.24

Ikazwa iadras deI'IDEtkI sprawozdawczej

dresat:
Rachunek zysków I strat Jednostki
(wariant porównawczy)

Milita Gllwlu
uI.Zwycięalwa 21
44-100 GLIWICE
Tx!qu:* identyfikacyjny REGON

Reginnalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach

Wysłać. bez pisma pnawodniago
wersja robocza

sponądznny na
276255335

na dzień

31424019 r.
Stan na knnlec
roku pnpmadnlago

A.

Pwychody notio 2 podstawowe] dzlałalnoścl cpemcyjnej

AJ.

Ii“'lzychody natte ze sprzedaży produktów

Ml_

Ławra:: ::gänggoduktów (zwlękarenla - waność dodatnia, zmniejszania -

A.III.

Koszt wytwarzania produkt“ na własne potrzeby jadnnsüci

AN.

Przychody nano :a spawał; tawarów i materiałów

AV.

Dotacje na ñnansawanis działałnoáci podstawowej

A.Vi.

Prxychody z tytułu dochodów budżetowych

B.

Stan na koniec roku
bieżącego

1 229 267 514.77

1 287 1?'1 349.05

6 183 724,66

6 406 102,45

127981.“

_m 95054

0.00

0.00'

456 945.70

421 157,68'

0.00

0.00'

i

1 222 613 060.39

1 230 355 039.46

Ruszty działalnoścl operacyjnej

980 445 975.21

1 107 067 371.7i

BJ.

Amortyzacja

146 209 640.71

170 279 044,61

EJI.

zużycia materiałów I enargll

52 E15 770,62

54 499 250.24

BJ".

Usługi obca

B.IV.

Podatki i opłaty

6 968 194.50

ELV.

Wynagradzania

309 930 900.81

BNI.

Ubapieczenia społeczna i inne świadczenia dla pracowników

BMI,

Pozostałe koszty rodzajowe

B.VII|.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

BJX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

BX.

Puzostałn obciążania

C.

Zysk (sh-ntm z działalnoścl podstawowej (A ‹ B)

0.

P5zosmh przychody npamuyjna

DJ.

Zysk ze zbycia nieñnansowych aktywów trwałych

D.II,

Dotacja

DJII.
E.

199 947 432.22

9 235 299.41
340 023 210.101

73 948 400.85

80 285 760.21

2 825 833,28

3 TBE 590.03'

245 194.33

234 543,00'

147 231 494.75

189 098 634.07

40 521 993.54

44 708 553.59'

240 81;.'1 539.56

180 103 977,34'

45 469 439,?1

43 995 925.90'

4 300.00

0.00I

0,00

0,00'

Inna przychody operacyjne

45 435 139.71

43 995 925%'

Pozostałe koszty operacyjne

52 944 114,06

55 570 044.29'

wRyazarg Reszka

i

i

2020-0444

głÓWny księgowy
BaSTia

214 883 465.35`

rok, miesiąc. dzień

Adam Neumann
kierownik jednostki

wersja robocza
Struna 1 Z 3
Kapla z dokumentu podpisanego aiektmnictnia wygenerowana dnia 2020.04.24

E.I.

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na
wydziaionym rachunku

E.Ii.

Pozostałe kasaty operacyjna

F.

Zysk (strata) z działalności opomoyjnoj (0 + I:) - E)

G.

Pnyohody finansowo

GJ.

Dywidendy i udziały w zyskach

6.".

Odsetki

Gill.

Inno

H.

?29 81”)?

736 440.85
i

52 214 296.99

54 834 403.44

241 346 865.21

168 529 059.03

13 014 734.91

19 56? 335.83

5 093 391,12

9 249 352.37

12 832 620.25

10 078 670,52

88 223.53

239 312,44'

Koszty finansowo

20 353 531.95

15 418 215.25'

H.l.

Doootkl

18 736 612.09

14 376 224,12

H.II.

Inne

I.

Zysk (amu) buntu (HG-H)

J.

Podatek dochodowy

K.

Pozostało obowiązkom zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

L.

Zysk (strata) netto (l-J-K)

Ryszard Roszko
głowny księgowy
BeSTia

1 61674936

1 041 991.1*

239 008 038.17

172 678 179.60'

0,00

0.00'

5 364.87

12 446.18'

_ _

239 002 673.30

20200444
rok, miesiąc, dzień

172 565 733.42

Adam Naumann
kierownik jednostki

wersja robocza
strona 2 z a
Kopia z dokumentu podpisanego elektroniczni!! wygnerowana dnia 2920.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ryszard Reszka

2020-04-24

główny księgowy
BeSTia

rok, miesiąc, dzień

Adam Neumann
kierownikjednostki

Wersja robocza
Struna a z a
Kopia z dokumnntu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.24
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[Nazwa I adraa jadnostki sprawozdawcza]
"Int“ WWI“

IAdresat:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki

uLZWyoięsMa 21
4+1 00 GLIWICE
INumer Identyfikacyjny REGON

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach

'Wysłać bez pisma pizawodniego
wersja robocza

sporządzone na
275255335

na dzień

31-12-2019 r.
_Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundus: jadnostki na początek okresu (HD)

5 537 374 530.94

B 060 933 329,52

L1.

Zwiększania funduszu (z tytułu)

2 79? 350 751.99!

2 055 BTB 8391,79'

I,1.1.

Zysk biiansowy za rok ubiegły

L12.

Zreellxowene wydatki budżetowe

I.1.3.

Zrealizowane platności ze środków europajskich

I.1.4.

Środki na Inwestycje

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków tmatych

"116_

mżäęàańtglisaoittšmge środki tomie I środe trwaie w budowie oraz wartości

I.1.7.

Aktywa pmejete od zlikwidowanych lub połączonych jednostak

i.1.8.

Aktywa utrzymana w ramach mntrainügo zaopatrzenia

0.00

0.00'

H ,9.

Pozostałe odpisy z wyniku flnanaowego za rok bieżący

0.00

0.00'

I.1.10.

Inna zwiększania

t.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżatowa

!2.0.

Rozliczenie wyniku ñnansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

I.2.4,

021 405 731.01
1 165 409 262.30
i

i

239 002 573.25'
1 330 590 656.41

0.00

0.00'

234 502 273.72

306 Bit? 851.25'

2 291 585,24

345 551.50'

181 733 nas:

58 434 59631

20 936 673.05

470 182,67

371 000 241.84

125 197 208.35

2 2?'3 002 050.31

2 169 611 844.61

593 852 606.72
i

1 248 915 089,88

I

0.00I

1 '333 952 219.33!

737.11

0.00

[latacie i środki na Inwestycje

242 941 466,60

313 537 214.27'

I.2.5.

Aktualixacja środków trwałych

000

0,00

I.2.7.

Pasywa przojęta od zlikwidowanych iub polaczonych Jednostek

!2.8,

Aktywa pizekuane w ramach centralnego zaopatrzenia

I.2.9.

Inna zmniejszania

II.

Fundus: jadnostki na koniec okresu (EZ)

Ryażard Raszke“ i 7
głowny księgowy

BeSTia

6 018 876.79
i

70.00'

0.00

0.00'

49 ?53 573.73

421 902 013.76'

B 060 933 329.62

5 953 200 324.60I

20200424

Adam Neumann

rok, miesiąc, dzień

kierownikjednostki

wersja robocza
Shana 1 z 3
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.24

III.

Wynlk Hnannowy netto :a rok blażący (+,-)

239 002 673.30

172 565 733.42

III.1.

zysk netto (au)

239 002 673,30

172 565 733,42

III.2.

strata netto (-)

0,00

UDDI

HLS.

nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00!

Iv.

Fundusz (II+,-II|)

6 299 936 002.92

Ryszard Raszka
główny księgowy

BeSTœa

5 130 366 058.02

2020-0444

Adam Neumann

rok, miesiąc. dzień

kierownik jed nostki

wersja robocza
Simon 2 z 3
Kopia z dokumantu podpisanago alektronioznłe wyganorowana dnia 20200424

Wyjaśnlenla do sprawozdania

Beana

Ryszard Raszke

w

_20200444

Adam Neumann

główny księgowy

mk. miesiąc, dzień

kierownik jednostki

wersja robucza
Etruria 3 z 3
Kapla z dükumentu podpisanego alalctmnlcznlu wyganerowana dnia 20200424
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Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej
i
Miasto GII woe

Adresat:
iąg z danych zawartych w
wy“ .
. dndatkowa,
załąnzmku
.Informacja

.
Regionainałäzaęswęgżähunkowa w

uLZwycięstwa 21
44400 GLIWICE
Numer Identyfikacyjny REGON
sporządzony na dzień:
276255335

“”1“ “ma“

31-12-2019 r.

II.

Dodatkowa infomacje i objaśnienia obejmują w szcaagólności:

1.7.

Kwota odpisu aktuaiizująoego należności finansawe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST
utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1"/ informaoii dodatkowej

1.10.

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kWaIifi'kuja umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
(leasing operacyjny). a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny 2
podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu ñnansowego iub leasingu zwrotnego

Wyszczególnienie

Kwota
0 OD

0.00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0.00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu :wrotnago wykazana w pozycji 1.10

alno

1,12

łączną kwotę zobowiązań warunkowych. w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poreczen.
także wekslowyoh, niewykazanych w bilansie. ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na mająiku
jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

46 369 824,93

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

Ryszard Reszka
(główny księgowy)

rok

20205424
miaa. dzień

BeSTia

Adam Neumann
(Hmmm Jeanny“)

Strona 1 z 2
wersja robocza
Kopie z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.24

Wyciąg z danych zawartych w załącznlku 'Informacja dodatkowa'

I

Symbol

I

Wyszczegółnienie

Uwaga :IST

Potwierdzania za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2020.04.24

Ryszard Reäzke
(główny księgowy}

953113

W*

"1'“

dm"

Adam Neumann
(kierawnik jadnostki)

wersja robocza
Knpia z dokumentu podpisanega alektmnlcznle wygenerowana dnia 2020.04.24
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Informacja dodatkowa za 2019 r. - sprawozda nie łączne Miasta Giiwice
Wprowadzenie do sprawozda nia finansowego, obejmuje w szczegńiności:
1.1

na zwę jed nostki

1.2

siedzibę jednostki

1.3

44190 Gliuńoe, ul. !wycięstwa 21
ad res jednostki

Miasto Gliwice

44-100 Elhuice, ul. !wycięstwa 21
1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki
Miasto Gliwice reaäizuje zadania publiczne przypisane gminie i powiatowi

2.
3.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
i 01.01.2019 r. -31.12.2019 r.
wskazanie, ,'ze sprawozdanie ñn an sowe zawiera da ne iąüne,
tak

4.

omowienie przyjętych zasad {polityki} rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów { takze amortyzacjij:
w załączniku nr 1 do informacji dodatkowej omowienie zasad rachunkowości wspolnych dia Miasta Gliwice,

-

w załączniku nr 2 do informacji omówienie zasad indywidualnych, przyjętych przez miejskie jednostki organizacyjne

5.

inne info nnacje

Il

1.5prawozdanie finansowe zostało sporządzone z założeniem zachowania zasady kontynuowania działalności.
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególn ości:

l.
1.1. ` szczegdiowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niemateriainych i prawnych, zawierający
stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktuaiizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz
stan końcowy, a dia majątku amortyzowanego - podobne
przedstawienie stanow i tytułow zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

!miana wartości początkowej i umorzenia środków trwałth

..
Wam“

ogółem
zwięksaenie

:więksxenia wartości początkowej

Grupa rodzajowa
KST

:bfuàżšfgana
maam, mku
obrotowego

aktualhacja

1.

2,

3.

nabycie

przemieszcxenia
wewnętn na

wartości
ponzątfmwej
{34415}

4.

5.

5.

ogółem
zmniej-sxe nie

Zmniejszenie wartości początkowej

machád

pnemieszcxenia
wew.

inne

wartości
poaątkowej
[T+S+9]

2.

E.

91

10.

grupa 0

1 412 030 293,44

0,00

12 554 525,99'

124 232 539,39

135 392 055,33

205 510 255,33

111 050 302,32 l

12' 532 122,00

335 143 195,20I

gmpa 1

3 540 233 133,32

0,00

31 225 211,52

42 339 522,03

123 515 333,55

23 423 534,25

10 490 252,32

5 542 900,52

90 451 592,20

grupa 2

1 255 935 065,03

3 000,00

45 520 205,99

22 233 252,50

124 355 924,59

540 134,53

13 903 545,41

195 390,93

14 239 520,32

grupa 3

3 549 294,14

0,00

0,00

29 000,00

23 000,00

33 500,00

14 500,00

31 500,00

34 500,00

grupa 4

55 142 332,13

0,00

5 913 191,45

2 352 019,53

3 230 210,99

912 503,22

1 905 142,50

59 305,52

2 333 456,39

grupa 5

5 000 425,23

0,00

153 132,23

31 351,00

139 433,23

13 244,25

22 255,01

5 490,00

101 439,22

grupa 5

52 195 353,31

0,00

20 595 950,20

2 050 355,25

22 545 305,95

1 294 115,94

1 525 425,02

10 220,20

3 330 312.15

grupa 2

25 042 239,93

0,00

1 042 342,12

3 455 300,00

4 504 142,12

1 523 315,23

3 499,01

0,00

1 532 315,24

grupa 3

43 555 452,58

0,00

14 919 513,23

232 950,92

15 202 554,25

221 254,55

121 922,32

52 932,23

951 659,25

gru pa 9

5 413,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

2 015 400 023,39

8 000,00

133 090 529.34

252 533 402,83

440 232 032,12

235 232 921,53

139 143 359,55

24 505 455,50

449 393 252,59

rq

!mia na wartości poaątkowej i umorzenia środ ków Wał-.rch cd.
i
Wartość
„matkom _ Stan

.

na koniec roku
obrotowego :2+5
10:

Umorzenie 'stan
na pocaątek 'roku
obrotowego

11.

12.

!większenia w ciągu roku obrotowego

ogółem

Emmą-SIE nie

Umoüeme _ stan

aktualizacja

amortyzacja :a
rok obrotowy

inne

:większenie
umorzenia
Ęl3+14+15j

umomania w
ciągu roku
obrotowego

na konfe:: roku
obrotowego
[12+15-1?]I

13-.

14.

15.

15.

1?.

15.

Wartość netto środkáw Małych
stan na pouątek
stan na koniec
roku obrotowego roku obrotowego
(2-12:
:ll-18]'
19,

20.

1 401 293 293,84

1 202 054 039,25

1 302 499 053,09 2 375 10? 202,97

2 375 443 257,23

1 213 824 558,12

10 ?8? 499,50

0,00

1 ?94 297,53

1 372 913,41

3 15? 211,04

2 184 031,??

3 5?8 942 320,32

1 254 580 950,90

0,00

55 992 371,25

7 495 479,74

?4 487 851,00

35 559 ?58,81

1 555 553 418,75

494 378 330,45

0,00

?9 ?72 379,02

123 215,38

?9 895 594,40

1 174 150,35

573 099 814,00

1 252 55? 584,57

1 293 453 504,75

3 494 294,14

2 43? 499,94

0,00

149 359.92

19 112,90

158 432,52

52 294,23

2 593 588,53

1 052 294,20

900 505,51

51 539 035,28

40 195 072,4?

0,00

9 325 290,15

1 45? 531,79

10 ?93 821,95

2 554 404,70

45 334 489,72

15 952 259,71

13 204 595,55

5 089 424,74

3 515 435,79

0,00

313 313,59

21 541,15

334 854,84

54 515,00

3 395 ?75,53

1 383 989,99

1 191 549,11

35 452 853,11

24 585 554,23

0,00

5 ?75 071,49

?3? 058,45

7 553 123,94

2 405 244,90

30 042 539,32

42 3-10 ?14,03

55 420 323,79

2? 914 055,51

21 089 537,90

0,00

983 314,45

3 444 000,00

4 432 314,45

1 53? 315,24

23 834 537,12

3 95? 502,03

4 029 429,59

52 912 347,5?

2? 380 015,14

0,00

7 385 958,98

241 944,52

7 523 913,50

852 122,10

34 145 805,54

21 275 437,54

28 ?55 541,13

5 418,53

351,30

0,00

541,85

0,00

541,85

0.00

903,15

5 057,23

4 515,38

7 006 ?45 908,47

1 889 501 537,75

0,00

173 499 918,45

14 972 ?97,34

183 422 ?15,80

11 ?70 528,8?

47 ?'04 907,51 2 030 259 345,9?

5 125 905 541,11 4 975 47? 552,50

!miana wartości pncrątkuwej i umurœnia pozostałych środków trwal'vth
Zwiększenia wartości początküwej
Powstałe środki
Wałe

L

1.
013

aktualiłacja

na bycie

przemieszczenia
mwnętrzne

2.

3.

4.

s.

49 934 293,22

25 352,45

4 255 022,13

014

5 352 530,12

0,00

016

2 639 033,99

0,00

52 525 912.33

25 362,45

Razem

Wartość
mzątküwa ' stan
na kn niec roku
obrotowego [2+51.0;
11.

Emniegsze nie wartości poaątkowej

Wa ność
Düüątküwa
{brum} stan na
„mąka, roku
obrutuwegn

ogółem
- im E :mą z Tf"?
wartos::
pncząticnwej
ĘE+4+5}

,
rozchoü

przemieszczenia
wew
'

,
mne

a.

2.

a.

9.

ogółem
. .
.
zmnIEJSIFEHE
wartosci
początkowej
Ę2+B+9}
w.

225 292,23

4 553 532,41

1 265 623,46

222 399,45

50 496,33

222 493,66

0,00

222 493,66

323 033,24

0,00

42 405,33

0,00

E 425 153,23

6 425 153,23

0,00

0,00

0,00

0,00

4 923 510.34

6 201 451,55

11 206 335,85

2 143 651,20

222' 899,45

92 903,15

2 514 454,31

Umorzenie -s'tan
na początek roku
gbrütgwegg

Ewięksrienia umorzenia w ciągu mku ohrutuwego

12.

13.

:mniemanie
umorzenia w ciągu
,
roku alarmowego

14.

UILŻZĘTEÄĘE"
3_
Ef
I"
Gumowego
12+iłlaj
I'.

35.

52 4-48 961,30

45| 334 293,22

4 552 522,21

2 092 359,04

52 443. 951,39

5 I554 533,21

5 352 530,12

222 493,55

420 440,02

5 554 533,21

9 054 192,22

0,00

0,00

0,00

62 152 231,32

55 335 323,34

5 230 020,32

2 513 299,11 ,

0,00
53 103 600,10

i

2 094 024,24
420 440,02 `

:miana wartości poctątkowej i umonenia wartości niematerialnvth i prawnych

wartość

Zmększema wartosci początkowe;

ogółem

Nazwa wartości
niematerialnych i
prawnych

początkowa
mmm} 5,3„ na
mcgątek ma“
obrotowego

aktuaiixacja

na bycie

pnemieszczenia
wewnętrzne

zwiększenie
wartości
początkowej
[3+4+5]

1.

2.

3.

4-.

5`

6.

2mnre±sxeme wartośc: początkowe;

aktualizacja wartości

3.

Licencje na
oprogramowa nie
pomsüłe
Razem

Wart - „
›
DSC
początkowa - stan
na kome: roku
obrotowego [2+E10}
11.

zmniejnenie
wartości
początkowej
{2+3+9}I

pnemieszcxe-nie
wew.

rozchód

7.

ogółem

9.

10.

'i i
22 264 311,22

0,00

6 ?4-4 163,09

104 345,53

6 348 503,62

2]" 923,25

993 591,20

104 345,53

1 115 360,48

4 91?' 202,23

0,00

?04 618,42

1 102 348,2?

1 806 966,69

0,00

245 251,06

1 102 343,22

1 34? 599,33

1? 131 519,45

0,00

2 443 ?31,51

1 206 693,30

8 655 425,31 w

21' 923.25

1 223 842,76

1 206 693,8]

2 463 459,81

I
Żwięksaenia w ciągu roku obrotowego
Umonenie -stan
na początek mku
Obmtüwego

12.

aktualizacja

amormacja :a
rok obrotowy

inne

ó!
0g em.
ZWIĘIGłEmE
umonenia
[13+14+15}

13.

14.

15.

16„

:mniejsxenie
umorzenia

_
`
Umorzenie - stan
na komet roku
obrotowego
[12+1E-1?)

l?.

18.

Wartość nett-o wartości
niematerialnych i prawnych
_
y
stan na początek
stan na kome::
roku obrotowego ro ku obrotowego
[2-12}
[11-13]
13,

20.

22 996 959,86

19 ?42' 290,52

0,00

3 133 493,96

114 032,34

3 29? 531,30

1 114 603,61

21 930 218,26

2 517 021,15

6 066 241,10

5 326 525,09

3 328 649,19

0,00

1 264 232,23

662 292,50

1 926 535,28

90'." 543,56

4 34? 635,91

1 588 553,54

1 023 939,18

33 323 534,95

B 025 939,26

0,00

4 4-42' 236,24

275 330.34

5 224 067,05

2 021 152,1?

26 22'? 854,6?

4 105 529,69

ir' 095 630,28

UI

1.2.

aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o iie jednostka dysponuje takimi informacjami
wartość rynkowa środków trwałych:
w tym dóbr kultury: 0,00 zł

i
13.

61 955 028,20 z! - dotyczy 132ir daial'ek

1 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualitujących wartość aktywów trwałych odrębnie
dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz
długoterminowych aktywów finansowych

długoterminowe:

kwota dokonanych odpisów aktualizujących:

aktywa nieñ nansowe

0,00

aktywa ñnansowe

0,00

1.4.
wartość gruntow użytkowanych Wieczyście { prze: jednostkę}

zmiany stanu w trakcie roku obrotowego
stan na pouątek
roku

zwiększenia

zmniejsaenia

stan na koniec roku
obrotowego [1+2-3]

1.

2.

3.

4,

54) 335 243,99
1.5,

3 ?13 978,69

3 02? 248,50

El 022 9?#,18

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych prze: jednostkę środkow tniyałyoh, używanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu
umów leasingu

:miany w trakcie roku obrotowego
grupa według
1.

7
1

:więksaenia

2.

a.

stan na koniec roku
obrotowego {ZH-4}

zmniejszenia
4.

5.

1

0,00

0,00

0,00

0,00

2

0,00

0,00

0,00

0,00

3

?8 340,00

0,00

0,00

?8 340,00

4

1 933 351,81

54 110,56

124 055,70

1 858 405,5?

5

1 619,35

0,00

0,00

5

523 582,91

515,00

0

53M 202,81

T

9 169 150,91

1 143 900,00

85,5 000,00

9 45205091

E

539 388,19

350 094,69

301 510,52

53?' 822,36

29 921,00

0,00

0,00

29 921,00

12 330 869,07

1 543 ?20,25

1 231 666,22

12 592 923,10

013
Raaem

stan na pocaątek roku
obrotowego

1 619,35

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
liczba papierów wartościowych:

wartośc' papierów wartościowym:

23 153 ?53

784 433 305,09

w tym akcje i udziały:
23 150 700
1.?.

| 234 433 305,09

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach. 1iliryitorzystaniu, rozwiązania i stanie na koniec
roku obrotowego, z uwzgiednieniem nalezności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
[stan pożyczek zagrozonych]
stan na
grupa należności
i

Z“ 1.8.

początek roku
obrotowego

zmiany stano odpisów w ciągu roku obrotowego
zwiększenia
wykorzystanie
rozwiązanie

roku
obrotowego

'
“lamusa.
długoterminowe
.
.r .
"afümsc' ,
krotkotermmowe

l
l 2 001 504,19
_l
1
l 210 592 503,02

22 154 92005

"iłem

I 212 654 108,41

23 65? 055,1?

1 492 934,41

J

0,00

0,00

3 554 439,20

z 599 5341,02*

15 515 529,00

209 042 224,31

1' 599 571,0?

15 515 525,00 l 213 190 663,51

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie'końcowym
wysokość
utworzonej rezerwy
- stan na początek

wysokość
ceł utworzenia

zwiększenia stanu

rezemy

rezerw

zmniejszenia stanu rezerw:
wykorzystanie
rozwiązanie
(madi-::zone z
(uznanie rezenw zo
zobowiązaniami}
zbędan

roku

1.
1 048 500,86
353 851,42
142 925,?2
|
1.9.

stan na koniec

1 545 233,00

2.
Rezenya na sprawy
sądowe
Rezerwa z tytułu
wycinki drzew
Rezer'wy na
zobowiązania Inne

3.

V

4.

5.

utworzonej rezerwy
- stan na koniec
roku
{ 164-5}
5.

430 134,00

95 811,11

3?? 636,5?

1 005 13?,18

0

0,00'

3 255,00

345 596,42

55,35

0,00

?6 421,0?

56 550,00

430 189,35
95 811,11
462 3?2,64
1 41? 253,60
podział zohowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat
139 335,?'4

b}

powyżej 3 do 5 lat
d? .944,02

c}

powzej 5 lat
635 434,42

1.10.

kwotę zobowiązań w sytuacji gdyjednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowmi [leasing
operacyjny), a według przepisów o rachunkowości
byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub
leasingu zwrotnego

nie dotyczy
1.11.

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
- nie dotyuy
" charakter i forma zabezpieczenia

kwota

1.
2.
razem
1.12.

łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji
i poręczeń, takze wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze
wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

zabawiania warunkowe, w tym:
zabezpieczone na majątku
charakter iforma
jednostki
zabezpieczenia
, tak
1.13.

hipoteka

kwota i(
45 369 324,93 =

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych
rozliczeń międzyokresowwch kosztow stanowiących różnicę między
wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

kwota

1. z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego

?34 ?58,65

licoszty energii

w

111 54336

razem

845 360,93

w tym:
krotkote rminowe

"

53,91

3. inne

międzyokresowe

czyn ne
rozliczenia
kosztow stanowiących róznicę

5 U? 2,10

miedzy
a

wartością
otrzyma nych
ñnansowych
składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za
nie

`

bierne rozliuenia międzyokresowe kosztow
1.

ubezpieczenie obiektu drogowego oraz
koszt prenumeraty

i

1.

inne

i
i

razem

1

i

kwota
13 ?5934?
32,50
13 ?92,07

1.14. y
łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Kwota: 49 840 353,92 -m. In. zabezpieczenie wekslowe nalezności oraz gwa rancje bankowe i ubezpieczeniowe z tytułu zabezpieczenia należytego wykona nia umow
1.15.
I kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
I
| kwota : 354394 35339.1
1.15.

inne informa cie'.
U Na wykazana w bilansie jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach w pozycji 8.1.1 - materiały - na kwotę 1.??5,34 zł składa się: 113,13 zi wartość magazynu
żywno-ści w DDPS. l.ü45,üü zł wartość bonow „Sodexho" przeznaczonych na wypłatę świadczeń dla klientów, 51?',15 zł - wartość magazynu pościeli i ręczników
W przeznaczonych dla mieszkańców hostelu OIK oraz Domu Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.
w bilansie Domu Dziecka nr 2 wykazana jest kwota rezerwy 55,35 zijako bilans otwarcia 2019 r. co nie znajduje odzwierciedlenia w informacji dodatkowej za 2015 r.
jako bilans otwarcia tego roku z uwagi na pomyłkowe ujęcie tej kwoty w punkcie 1.12. Informacji dodatkowej za 2018 r.
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych nie wykazało w informacji dodatkowej za 2013 r. stanow dotyczą-cych wartości gruntow użytkowanych wieczyście { II.
9

2.
2.1

1.4.} stąd w Informacji dodatkowej za 2019 r. stan na początek roku obrotowego różni się od stanu na
koniec roku 2018 r. o wartość 329 439,?5 zł
wysokość odpisów aktuałizujących wartość zapasow
kwota - 0,00

2.2.

l

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły
koszt wynyorzenäa środkow tmałych w budowie w roku
F obrotowym
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - 346 933 491,34
w tym:
odsetki - 0,00
różnice kursowe - 24,89

2.3.

kwotę i charakter poszczegolnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które
wystąpiły incydentalnie -

przychody o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie

charakter
przychodów

Darowizny pieniężne

Incydentalny

30 !310,00

Darowizny rzeczowe

Incydentalny

5 900,91

' Korekta rozl. kosztow dot. lat ubiegłych

Incydentalny

14 022,12

Wynagmdzenie płatnika
Korei@ amortyzacji
Eidszkodowanie za załanie pomieszcze-ri
:wrony za zgubione lub zniszaone
podręczniki
üdszkodowa nie
Rozwiązanie rezerwy
Ewroty z lat ubiegłych
razem

incydentalny
Incydentalny
incydentalny
Incydentalny

162,00
3 93?,43
15 968195
3:54y19

Incyde malny

224 318.49

incydentalny
Incydentalny

55,35
?15,03

kwota

299 615,4?

koszty o nadzwymjnej wartości
iub które wystąpiły incydentalnie

charakter
kosztow

Koszty egzekucyjne

incydentalny

4?,93

Korekta rozliczeń kosztów z 'lat
ubiegłych
Uzupełnienie odpisu
aktualizującego

incydentalny

5 55634

incydentalny

1 659,6? `

Pozostałe koszty operacyjne

incydentalny

643'31

razem

kwota

8 022.35

2.4.

informację o kwocie należności z 'tytułu realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
wykazywanych w
sprawozdaniu w wykonania planu dochodów budżetowych
nie dotyczy

2.5.

inne informacje
1.

Na podstawie Uchwały nr 32019 Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w
użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach ñnansowych jednostek samorządu terytoriainego, a także w sprawie przekształcenia prawa
wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności z dnia 22 stycznia 21319 L - Dziennik Urzędowy Ministra Finansów 2319›.
poz. 19
(Komunikat Ministra Finansów z dnia 20 luty 2019 r.] wartośc brutto gruntow Kšt gr. ü Eakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach
pomniejszono o odpisy aktualizujące wartość gruntów w związku ze zmianą formy władania.

2.

Zbiorcze informacja na temat gruntow przekazanych w użytkowanie wieczyste:
Wartość księgowa netto gruntow przekazanych w użytkowanie yiieczyste, przed dokonaniem odpisów z tytułu trwałej
utraty wartosci
spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego-20T 1?# 893,35 zł;
Skumulowana wartosc odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego
- 136 938
881.34 zł'.
Wartość
gruntow
stanowiące
podstawę
ustalenia
opłaty
rocznej
w
roku
obrotowym
- w 2319 r. nie było ustalanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. następowało przekształcanie na podstawie
wydawanych
zaświadczeń i dokonywano rozchodów z ewidencji majątku. Można ewentuałnie ustalic wartosc rynkową wszystkich gruntow
oddanych w
użytkowania wieczyste. przy wykorzystaniu wartości 1 m2 w roku 2019 dla nieruchomości położonych w Gliwicach na potrzeby ustaienia
wartosci
użytkowej. {22T.32ha*151.?9zł = 36?.?81 028,003}
Powierzchnia gruntow przekazanych w użytkowanie wieczyste - pomierzchnia gruntow przekazanych w użytkowanie wieczyste - w
2019 rr nie
oddano
w
użytkowanie
wieczyste
gruntow
gminy,
natomiast
globalnie
bylo
oddanych
w użytkowanie wieczyste na (11.01.2019. - 22T.32ha1 a na 31.12.24.119 - 125.05ha.
Wartosc księgowa netto i pounerzchnia gruntow przekazanych w wieczyste użytkowanie przeznaczonych na całe mieszkaniowe. które
podlegają
przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2ü1E-r. - wartosc - 93 ?'43 0655? zł. powierzchnia - 102,26ha.
Wartosc księgowa netto gruntow wcześniej użytkowanych Wieczyście, przekształconych w prawo 1.rrriiasnosci na mocy ustawy z
dnia 29 lipca
2005r. - 145 96(1„84 zł.
i
Brak informacji w zakresie ewidencji Skarbu Państwa.

Inne informacje niż Iwymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i Finansowej oraz wynik finansowy
jednostki
'I .

2.

W księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego występuje saldo nadplaty w kwocie 5 190 32?,üü zł z tytułu podatku od nieruchomości
(wpłata:
dokonana przez QPEL Manufacturing sp. z oo.; dot. okresu [112011042919). Spółka nie skorzystała ze zwolnienia wynikającego z
art. 10 ust.
1 ustawy z dnia ü2.1ü.2003. r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw i dokonywała wpłat
podatku od
nieruchomości bez uwzględnienia zwolnienia,
Spółce zostało przywrócone zwolnienie] ale nadplata będzie sukcesywnie rozliczana na poczet przyszłych zobowiązań ztego tytułu.
Okoliczność wystąpienia epidemii koronawirusa ma negatywny wpływ na gospodarkę swiatową. Kierownictwo jednostki. uważa obecną
sytuację
[I

za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok. W
chwili sporządzania niniejszego sprawozdania finansowego
kierownictwo nie odnotowało zauważalnego wpływu obecnej symacji na działalność Miasta Gliwice.
Poniewaz sytuacja ulega dynamicznym
zmianom. kierownictwo uważa. że ciężko przewidzieć pmyszie skutki, jak rowniez niejest
możliwe przedstawienie rzetelnych szacunków
ilościowych potencjalnego wplywu obecnej sytuacji na jednostkę Kierownictwo będzie
nadal stale monitorować ewenlualne zagrożenia w celu
podjęcia wszelkich możliwych działań mogących zminimalizować negatywne następstwa dla
dzialalności jednostki.

'251, iin IDEI]
u.

23 iii'ii Bü“ü
..."........mam.ą' "311.
data i podpis Kierownikaj dnostki

data i podpis Skarbnika Miasta
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Załącznik nr1 do punktu 4, Informacji dodatkowej

Nazwa jednostki: Miasto Gliwice
Siedziba jednostki: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji) - wspolnych dla miasta Gliwice:
1.

Miasto Gliwice zarządzeniem organizacyjnym nr 132/16 przyjęło od 01.01.2017 r.
wspolne ~ dla jednostek objętych centralizacją podatku VAT - zasady dotyczące
ewidench
księgowej,
rozliczania
podatku
VAT
oraz
ustalenia
wysokości
prewspółczynnika

oraz współczynnika dla

Urzędu

Miejskiego w Gliwicach oraz

miejskich jednostek organizacyjnych.
Ponadto, przyjęto zasadę, że zapłata podatku VAT stanowi dla jednostek wydatek,
natomiast zwrot podatku z Urzędu Skarbowego ewidencjonowany jest jako dochód
2.

budżetowy.
Majątek trwały

ewidencjonowany

jest

w

księgach

inwentarzowych

jednostki

organizacyjnej miasta, które zarządza i/Iub uzytkuje określony składnik majątku.
3.

W księgach

prowadzonych

przez Urząd ewidencjonuje się majątek stanowiący

własność miasta Gliwice, użytkowany w Urzędzie i/Iub zarządzany przez wydziały
Urzędu,

majątek

stanowiący

własność

Skarbu

Państwa

zarządzany

przez

prezydenta miasta jako reprezentanta Skarbu Państwa w ramach wykonywania
zadań z zakresu administracji
Wieczyście

przez

miasto,

rządowej,

majątek

W
księgach
prowadzonych
ewidencjonuje się:

w

obcy

majątek Skarbu Państwa użytkowany
użytkowany

pozostałych

przez

wydziały

jednostkach

Urzędu.

organizacyjnych

1) majątek stanowiący własnośc miąsta Gliwice:
~ grup 0, 1 l 2 według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), przekazany w trwały
zarząd jednostki organizacyjnej, a także zarządzany i/lub użytkowany przez
jednostkę

organizacyjną
I

w

związku

z

wykonywaniem

przez

nią

jej

zadań

statutowych,

- pozostałych grup KST, zarządzany i/iub użytkowany przez miejską jednostkę
organizacyjną,
2)

majątek Skarbu

PaństWa

użytkowany Wieczyście

przez

miasto,

zarządzany

przez jednostkę,
3) majątek obcy użytkowany przez miejską jednostkę organizacyjną.
Drogi krajowe i wojewódzkie ewidencjonowane są pozabilansowo, przez jednostkę
właściwą do

zarządzania

drogami

na terenie

miasta,

a

nakłady

inwestycyjne

poniesione na to obiekty jednostka, która je poniosła ewidencjonuje bilansowe,
jako Inwestycje w obcym środku trwałym.
Jednostka wprowadzająca do ewidencji nieruchomość otrzymaną w trwały zarząd,
za wartość początkową środka
trwałego
przyjmuje wartość określoną w
dokumentach przekazania (PT). Operat szacunkowy, wykonywany na potrzeby
ustanowienia trwałego zarządu, nie stanowi podstawy do zmiany wartości środka
trwałego, którego dotyczy.
Do środków trwałych ewidencjonowanych na koncie `011 - środki trwałe' zalicza
się niezależnie od kwoty stanowiącej wartosć początkową zespoły komputerowe,
meble i dywany oraz składniki majątku zakwalifikowane do grup 0,1 i 2 według
KŚT. Dla tych środków umorzenie rozłożone jest w Czasie. Do środków trwałych
ewidencjonowanych

na koncie 011 - środki trwałe, Innych niż wymienione
w zdaniu poprzedzającym, zalicza się składniki majątku o jednostkowej wartości
początkowej większej lub rownej 500,00 zł z wyłączeniem inwentarza żywego,
który ewidencjonuje się na koncie 011- Środki trwałe, jeżeli jego jednostkowa
wartość początkowa jest większa iub równa 2 500,00 zł.
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Do pozostałych środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 013 - Pozostałe
środki trwałe, dla których umorzenie dokonywane jest jednorazowo, zalicza się
składniki majątku o jednostkowej wartości początkowej mniejszej niż 500,00 zł.
Wartości niematerialne i prawne umarza się w czasie niezaleznie od kwoty
stanowiącej jednostkową wartośc' początkową.
deisów umorzeniowych środków trwałych ewidencjonowanych na koncie „011Srodki trwałe" dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych podanych
w wykazie zawartym w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
deisów umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według
stawki 50% w skali roku.
Jednorazowo, przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza
się książki I inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, inwentarz żywy
o jednostkowej wartości początkowej mniejszej niż 2 500,00 zł oraz składniki
majątku zaklasyfikowane do pozostałych środków trwałych ewidencjonowanych na
koncie „013- Pozostałe środki trwałe" o wartości mniejszej niż 500,00 zł (Inne niż
zespŚoły komputerowe, meble, dywany i środki trwałe należące do grup 0,1 i 2
w K T).
Środki

dydaktyczne
służące
procesowi
deathCZnü'WyChDWüWCŻEmLl
realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych podlegają:
1) jednorazowemu umorzeniu, jeśli ich jednostkowa wartość początkowa jest
mniejsza niż 500,00 zł.
umorzeniu w czasie (przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych podanych
w wykazie stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku do ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych) jeśli ich jednostkowa wartość
początkowa jest większa lub równa 500,00 zł ale niezależnie od kwoty
stanowiącej jednostkową wartośc początkową w przypadku zakupu zespołów
komputerowych oraz mebli i dywanów.
Wartość początkowa składników majątku takich jak zespoły komputerowe, meble,
dywany, środki trwałe klasyfikowane w grupach 0,1 i 2 według KST, środki trwałe
2)

o jednostkowej wartości początkowej większej lub równej 500,00 zł oraz środki
dydaktyczne, które podlegają umorzeniu w czasie - powiększają koszty ich
ulepszenia,
polegającego
na
przebudowie,
rozbudowie,
modernizacji
lub
rekonstrukcji:
1)
2)

niezależnie od wartości ulepszenia w danym roku bilansowym dla zespołów
komputerowych, mebli, dywanów l Środków trwałych z grup 0,1 i 2 KŚT,
gdy wartość ulepszenia w danym roku bilansowym jest większa lub równa
500,00 zł dla pozostałych składników majątku podlegających
w czasie (z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych).

umorzeniu

4. Z uwagi na wykazywanie w księgach rachunkowych części gruntów i budynków
w wartościach historycznych, znacznie niższych niż aktualne wartości rynkowe,
co wynika z:
-

faktu wprowadzenia do ewidencji wielu składników majątku w wartościach
początkowych określonych w decyzjach komunalizacyjnych z lat 90-tych, przy
jednoczesnym określaniu wartości tych składników w wartościach rynkowych
w przypadkach, w których w decyzjach tych nie było wskazanej wartości,
- faktu przeprowadzenia ostatniej aktualizacji wyceny środków trwałych, o której
mowa w art. 31 ust. 1 ustaWy o rachunkowości, w roku 1995,
~ zmieniających się wartości rynkowych gruntów i budynków
co skutkuje:
- brakiem spełnienia wymogu rzetelności dla ksiąg rachunkowych w tym zakresie,
- zniekształceniem informacji o aktywach jednostki, w tym dla celów zaciągania
kredytów
w celu:
~ rzetelnej ijasnej prezentacji sytuacji majątkowej oraz wyniku finansowego,
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na podstawie art. 4 ust.

1b ustawy o rachunkowości dokonuje się aktualizacji

wyceny środków trwałych ewidencjonowanych w grupie 0 - Grunty i 1 ~ Budynki
i lokale.
Aktualizacji wyceny środków trwałych z grupy O - „Grunty" i 1 -„Budynki i lokale"
dokonuje się jeżeli suma wskaźników wzrostu cen nakładów inwestycyjnych
przekroczy w poszczególnych latach łącznie _20%. Sumę wskaźników cen nakładów
inwestycyjnych liczy się począwszy od wskaźnika za cztery kwartały 2017 r. Zmian
w ewidencji księgowej dokonuje się w roku następującym po roku, w którym suma
Wskaźników przekroczy 20% i od tego roku rozpoczyna się ponowne sumowanie
wskaźników cen nakładów inwestycyjnych. Aktualizacji
.

Wprowadzono
zasadę
dotyczącą
obowiązku
dokonywania
płatności
z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, w przypadku płatności
dokonywanych na podstawie otrzymanych faktur zakupu (dotyczy to płatności
dokonywanych na firmowe rachunki rozliczeniowe wystawców faktur). Niniejsza
zasada nie dotyczy jednostek nieobjętych centrallzacją podatku VAT.
Uzyskane
przaz
jednostki
budżetowe
miasta
Gliwice
zwroty
wydatków
dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków
w tym roku budżetowym. Natomiast uzyskane przez jednostki budzetowe miasta
Gliwice

.

zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budzetowych są
przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.
Wprowadzono
zasadę w zakresie obowiązkowych zapisów w zawieranych
umowach

miedzy

innymi w kwestii regulacji dotyczących wynagrodzenia oraz
płatności, zakazu obrotu wierzytelnościami bez pisemnej zgody
zamawiającego,
ustalenia
kar umownych,
zapisów dotyczących
potrącania
warunków

wzajemnych wierzytelności, klauzul dotyczących naliczania odsetek od transakcji
handlowych i związanej z tym rekompensaty w wysokości 40 euro (w przypadku
umów generujących dochód dla jednostki organizacyjnej miasta), a także zapisów
dotyczących
.

powszachnego ustalania terminu płatności za faktury i rachunki
w ciągu 30 dni od dnia wpływu rachunku/faktury do siedziby zleceniodawcy.
Zasada nleujmowania w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budzetowych
mylnie

dokonanych
wpłat
oraz
wprowadzenie
ewidencjonDWania w księgach rachunkowych.

jednolitego

sposobu

Ich

Zasada ewidencjonowania środków pieniężnych, które wpłynęły na rachunki
rozliczeniowe egzekucji administracyjnej proWadzonej przy Prezydencie Miasta
Gliwice, w ramach dokonywanej egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych
wystawionych przez Urząd Miejski i inne jednostki organizacyjne Miasta Gliwice
w taki sposób, że środki pieniężne, które wpłynęły na rachunek bankowy służący
do ewidencji wpłat z tytułu egzekwowanych należności, a nie zostały przekazane
na rachunki dochodów poszczególnych jednostek organizacyjnych do końca
danego miesiąca, są ewidencjonowane w księgach rachunkowych poszczególnych
jednostek organizacyjnych na kontach księgowych Wn 800 - Ma 221 z datą
wpływu na rachunek bankowy egzekucji administracyjnej. Wykonanie tego
dochodu ma swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S
sporządzanym do rachunku bankowego egzekucji administracyjne
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Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Gllwlcach
Siedziba jednostki: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(takze amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:

Przyjęte zasady rachunkowości:
Księgi

rachunkowe

Urzędu

Miejskiego

w Gliwicach

prowadzone

są

w

siedzibach

Urzędu

Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, ul. Jasnej 31A oraz ul. Aleksandra Fredry i5.
Rokiem obrotowym jest okres roku kalendarzowego, obejmujący 12 kolejnych miesięcy od 1
stycznia do 31 grudnia.
Najkrotszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące. okresami sprawozdawczymi są
też okresy różne od jednego miesiąca, dla których Sporządza się sprawozdania budżetoWe lub
finanSowe wynikające z przepisów prawa.
Dniem bilansowym jest dzień, na który sporządza się roczne sprawozdanie finansowe, tj. 31
grudnia danego roku obrotowego.
Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą systemu informatycznego KSATZOOO.
Zapisy w księgach rachunkowych prowadzone są na:
a.

kontach bilansowych
n kontach syntetycznych księgi głównej,
- kontach analitycznych i kontach szczegółowych ksiąg pomocniczych;

b.

kontach pozabiiansowych w celu uszczegółowienia zapisów na kontach księgi głownej.

Z uwagi na przyjętą organizację pracy ewidencja zdarzeń gospodarczych odbywa się w podziale
na mniejsze zbiory (pogrupowane merytorycznie) tzw. jednostki księgowe.
Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się w postaci zapisu księgowego
każde zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie, jeżeli dokumenty na podstawie których
dokonywane są zapisy księgowe zostały przekazane do Wydziału Księgowości w terminie do 8
dnia miesiąca następującego po danym okresie spraWozdawczym idotyczą tego okresu
sprawozdawczego lub wczesniejszych, a w przypadku okresu sprawozdawczego równoważnego
z miesiącem grudniem na podstawie dokumentów,

które zostały przekazane do Wydziału
księgowości w tarminie do dnia 10 marca następnego roku obrotowego, a dotyczą zdarzeń tego

okresu sprawozdawczego lub wcześniejszych. Zapisy tego punktu stosuje się z uwzględnieniem
szczegółowych regulacji ujętych w punktach 3-14.
Do kosztów i zobowiązań danego okresu sprawozdawczego Wprowadza się w postaci zapisu
księgowego zdarzenia gospodarcze na podstawie dokumentów finansowych, ktorych płatność
zostata zrealizowana w danym okresie sprawozdawczym. Zapisy tego punktu nie dotyczą okresu
równoważnego z miesiącem grudniem.
Zdarzenia gospodarcze w zakresie zakupu towarów i usług, wynikające z dokumentów finansowo
- księgowych, które wpłyneły do siedziby Urzędu Miejskiego w Gliwicach w miesiącu grudniu lub

str. 'I

Załącznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkowej

wcześniejszym,

dotyczą

miesiąca

grudnia

lub

wcześniejszych iktórych płatność została
zrealizowana w terminie do 10 marca następnego roku obrotowego wprowadza się do kosztów
i zobowiązań okresu Sprawozdawczego równoważnego z miesiącem grudniem. Zapisy tego
punktu stosoje się z uwzględnienem zapisów pkt. 8.
10. Zdarzenia gospodarcze dotyczące zakupu towarów i usług, wynikające z dokumentów finansowo
- księgowych, które:
1)

wpłynęły do siedziby Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie późniejszym niż miesiąc
grudzień,

2)

dotyczą okresu grudnia lub wcześniejszych,

3)

dotycza; okresu grudnia lub wcześniejszych i jednocześnie późniejszych niż miesiąc grudzień,
za wyjątkiem obejmujących środki trwałe w budowie i których płatność została zrealizoWana
w terminie do li) marca, wprowadza się do kosztów okresu
sprawozdawczego
równoważnego z miesiąCEm grudniem w wartości, które dotyczy tego okresu. Koszty te
rozlicza się za pomocą konta księgowego „Rozliczenie zakopu”. Zapisy tego punktu stosuje się
z uwzględnieniem zapisów pkt. 12.

11. Koszty dotyczące okresów późniejszych niz miesiąc grudzień ujmuje się w ewidencji księgowej
w wartości, która dotyczy tych okresów w miesiącu w którym została zrealizowana platność.
Zapisy tego punktu stosuje się z uwzględnieniem zapisów pkt. 12.
12. Zakupy dotyczące usiug świadczonych w sposób ciągły, a w szczególności dotyczące usług
telekomunikacyjnych, dostarczenia energii i wody ujmuje się w kosztach okreSrJ, w którym została
zrealizoWana platność.
13. Ze względu na nieistotną kWotę koszty dotyczące przyszlych okresów są zaliczane jednorazowo w
koszty okrESu, w którym zrealizowano płatność z uwzględnieniem zapisów pkt. od 8 do 12.
14. Nie dokonuje się

biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku
wykonania przyszlych świadczeń na rzecz pracowników, wtym świadczeń emerytalnych.

15. Zasady dokonywania niektórych Wzajemnych rozliczeń z kontrahentami:
1)

W przypadku dokonywania operacji polegającej na potrącaniu wzajemnych wierzytelności
(tzn. potrąceń pomiędzy należnościami i zobowiązaniami dot. tego samego kontrahenta)
dokonuje się kompensaty wzajemnych

platności. Jeśli kwota zobowiązania przewyższa
należności, wówczas wielkość wydatku (wg odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej]
ujmowana jest w kwocie różnicy między w/wymienionymi należnościami i zobowiązaniami,
czyli w takiej kwocie, w jakiej następuje wypływ środków pieniężnych. Analogicznie rozliczane
są kwoty, kiedy kwota nalezności przewyższa zobowiązanie. Wówczas wielkość dochodu (wg
odpowiedniej podziałki klasyfikacyjnej) wykazywane jest w kwocie faktycznie zrealizowmego
dochodu.
2)

Zasady te dotyczą również rozliczeń związanych z zamianami nieruchomościami, gdzie z
podjętych, zgodnie z przepisami ustaleń wynika, że jedna ze stron płaci drugiej stronie różnICę
wynikającą z wzajemnych rozliczeń między należnościami a zobowiązaniami. W wypadku, gdy
w

operacji zamiany występuje sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT, a w wyniku
dokonywanych rozliczeń zrealizowane dochody nie wystąpią, co jest zgodne z przyjętymi
przez strony ustaleniami, bądź ich wielkośc' jest mniejsza od kwoty podatku VAT naliczonego
od

sprzedaży,

wysokość

tego

podatku

planowana jest

po

stronie

wydatków

Urzędu

Miejskiego.

3)

Kompensaty nie dotyczą zapisów na kontach księgowych kosztów i przychodów, ich wartości
ewidencjonowane są w pełnych kwotach.
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16. Zasada istotności.
Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej ifinansowej oraz
wyniku finansowego jako kwoty istotne traktuje się kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej
ze

sprawozdania

finansowego

za

poprzedni

okres

sprawozdawczy

lub

0,5%

przychodów

wynikających ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy, w zależności od
tego, które kwota jest niższa,
17. Rozliczenie środków budżetowych i dochodów budżetowych:
1)

rozliczenie i zwrot na rachunek budżetu miasta otrzymanych środków budżetowych w danym
roku budżetowym następuje w terminie do 10 stycznia następnego roku budżetowego,

2)

roczne rozliczenie i zWrot na rachunek budżetu miasta osiągniętych dochodów w danym roku
budżetowym następuje do dnia 10 stycznia następnego roku budżetowego.

18. Zgodnie z zasadą istotności odstępuje sie od naliczania i dochodzenia odsetek za zwłoką
w zakresie należności, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
w tym

również w zakresie należności Skarbu

Państwa, jeżeli wysokość tych odsetek nie

przekraczałaby trzykrotności opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztoWe za traktowanie przesyłki listowe] jako
przesyłki poleconej. Zasad tych nie stosuje się wzakresie odsetek od należności, do ktorych
powstało uprawnienie do naliczenia rekompensaty, o której mowa w ustawie o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
19. Zasady dokonywania zwrotow z dochodów.
1)

Kwoty dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu stanowią
nadpłaty.

2)

Nadpłaty w dochodach budżetowych powstałe w bieżącym roku, jak i w ubiegłych latach
budżetowych zwraca się z rachunku bankowego dochodów budżetowych.

3)

W przypadkach. w których nie przewiduje się wpływów w bieżaCym roku

w ramach tego

samego rodzaju co powstała nadpłata, zwrotu dokonuje się z wydatków budżetowych.
20.

Opłaty pocztowe lub prowizje bankowe oraz opłaty komornicze, potrącone z sum pobranych na
rzecz gminy z tytułu podatków i należności

niepodatkowych o charakterze publiczno-

prawnym, stanowią wydatki bieżące budżetu.
21.

Zasady dotyczące rozliczeń podatku VAT.
1)

Realizacja dochodów miasta Gliwice:
a) Dochody budżetowe planowane i ewidencjonowane są w wartościach brutto w klasyfikacji
budżetowej odpowiedniej dla właściwej sprzedaży towaru lub usługi, za wyjątkiem
dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa, które planowane są wwartościach
netto.
bi Wydatki planowane i ewidencjonowane są w wartościach brutto w klasyfikacji budżetowej
odpowiedniej dla własciwego zakupu towaru i usługi.
Zapłata do Urzędu Skarbowego podatku VAT, wynikającego ze zbiorczej deklaracji VAT
miasta Gliwice, realizowana jest z planu finansowego Urzędu Miejskiego wGIiwicach
według

następującej

klasyfikacji

budżetowej:

rozdział

75314,

paragraf

4530,

z

zastrzeżeniem lit. d).
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d) Zapłata do Urzędu Skarbowego podatku VAT, Wynikającego ze zbiorc2ej deklaracji VAT
miasta Gliwice z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (Skarb Państwa)
oraz dochodow gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, odbywa się ze
środków otrzymanych z jednostek organizacyjnych z tych tytułów na zapłatę podatku VAT
e) Zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT, wynikającego ze zbiorczej deklaracji VAT miasta
Gliwice, stanowi dochód Urzędu Miejskiego w Gliwicach iewidencjonowany jest według
następującej klasyfikacji budżetowej: rozdział 75814, paragraf 0970.
2)

Zasady ujmowania w ewidencji księgowej korekt deklaracji VAT '7 i otrzymanych decyzji
z organu skarbowego dotyczących rozliczeń podatku VAT naliczonego:
a)

korekty podatku VAT naliczonego dotyczące roku bieżącego zmniejszają /zwiększają
odpowiednio koszty bieżące lub poniesione w bieżącym roku nakłady inwestycyjne na
budowę (modernizację) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

bj

korekty podatku VAT naliczonego dotyczące lat poprzednich:
-

zmniejszają/zwiększają
rozliczone

na

poniesione

poczet oddanego

nakłady

do

inwestycyjne,

użytkowania

środka

jeśli

nie

trwałego

zostały

one

lub wartości

niematerialnej i prawnej,
-

podlegaja ewidencji na koncie 800 - „Fundusz jednostki" jeśli odliczenia ztytułu
korekty podatku VAT dotyczą w szczególności:
0

poniesionych

w latach ubiegłych nakładów inwestycyjnych na oddane do
użytkowania środki trwałe w budowie lub przekazane środki trwałe do innych
jednostek,

Il.

I

kosztow rodzajowych i operacyjnych poniesionych w latach ubiegłych,

o

utworzonych rezerw na przyszłe zobowiązania,

I

wynikają z korekt podatku naliczonego dokonanych zgodnie z art. 91 ustawy o
podatku od towarów i usług,

I

decyzji

organu skarbowego zmieniających sposob
zobowiązań podatkoWych wlatach poprzednich.

rozliczenia

uregulowanych

Zasady wyceny aktywów i pasywów.

1. Aktywa i pasywa Wycenia się na dzień bilansowy w sposób następujący:
1)

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawoe:
a) według

cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości prze-szacowanej (po
aktualizacji wyceny środków trwałych) lub w wartości określonej w deCyzji w przypadku
nieodpłatnego otrzymania środków trwałych na podstawie decyzji właściwego organu,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) ustalone na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:
-

podstawowe środki trwałe, na koncie - 011,

a

pozostałe środki trwałe, na koncie -013,
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bł Prawo użytkowania wieczystego gruntów umarza się i amortyzuje wg stawki 5% w skali
roku. W trakcie roku obrotowego umarzana i amortyzowane są środki trwałe i Wartości
niematedalne i prawne w wysokości wynikającej z wyliczenia w danym roku obrotowym
umorzenia wprzypadkach występowania zdarzeń gospodarczych dla tych składników
majątkowych w trakcie roku obrotowego.
odpisów amortyzacyjnych

(umorzeniowych)

od środków trwałych

oraz

wartości

niematerialnych i praWnych dokonuje się metodą liniową.
rozpoczęcie amortyzach (umorzenia) następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do
używania, a jej zakończenie z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzaCyjnych lub
umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego (wartości niematerialnych i
prawnych) lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
aktualizacji wartości

początkowej i dotychczaSowego

umorzenia

środków trwałych

dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów (a wyniki takiej aktualizacji odnosi się
na funduszjeanstki) z uwzględnieniem zapisów lit. h).
z

f)

uwagi

na

wykazywanie

w

księgach

rachunkowych

części gruntów

i

budynków

w wartościach historycznych, znacznie niższych niż aktualne wartości rynkowe, co wynika
z:
faktu

wprowadzenia

do

początkowych

określonych

jednoczesnym

określaniu

ewidencji
w

wielu

decyzjach

wartości

tych

składników

majątku

komunalizacyjnych
składników

w

z

lat

w

wartościach
90-tych,

wartościach

przy

rynkowych

w przypadkach, w których w decyzjach tych nie było wskazanej wartości,
faktu przeprowadzenia ostatniej aktualizacji wyceny środków trwałych, o której mowa
w art. 31 ust. 1 ustaWy o rachunkowości, w roku 1995,
zmieniających się Wartości rynkowych gruntów i budynków,
co skutkuje:
-

brakiem spełnienia wymogu rzetelności dla ksiąg rachunkowych w tym zakresie,

-

zniekształceniem informacji o aktywach jednostki, w tym dla celów zaciągania
kredytów,

w celu:
-

rzetelnej ijasnej prezentacji sytuacji majątkowej oraz wyniku finansowego,

na podstawie art. 4 ust. 1!) ustawy o rachunkowości dokonuje się aktualizacji wyceny
środków trwałych ewidencjonowanych w grupie 0 - Grunty i 1- Budynki i lokale.
Aktualizacji wyceny środków trwałych z grupy O - „Grunty" iii-„Budynki i lokale"
dokonuje się jeżeli suma wskaźników wzrostu cen nakładów inwestycyjnych przekroczy
w poszczególnych latach łącznie 20%. Sumę wskaźników cen nakładów inwestycyjnych
liczy się począwszy od wskaźnika za cztery kwartały 2017 c Zmian w ewidencji księgowej
dokonuje się w roku następującym po roku, w ktorym suma wskaźników przekroczy 20%
i

od

tego

roku

rozpoczyna

się

ponowne

sumowanie

wskaźników cen

nakładów

inwestycyjnych. Aktualizacji dokonuje się na podstawie odrębnego polecenia służbowego
prezydenta miasta.
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a) grunty, niezależnie od wartości ewidencjonowane są na koncie 011 jako podstawowe
środki trwała.

2) środki trwałe w budowie:
a) w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
wytworzeniem,
czyli
kosztów
poniesionych
w
okresie
budowy,
montażu,
przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowch środków trwałych oraz kosztów
nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych
obiektów, :liczonych do dnia bilansoWego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym
również:
niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi
różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,
-

opłaty notarialne, sądowe, itp.,

-

odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.

b) nakłady inwestycyjne przekazane np. innym jednostkom odnosi się na konto SOO,
nakłady inwestycyjne poniesione na zakup lub wytworzenie pierwszego wyposażenia
budowanego obiektu:
-

wprzypadku,
Miejskiego

gdy

dotyczą

zwiększają

majątku
wartośc

ewidencjonowanego
powstałych

wksięgach

środków trwałych

Urzędu
(Wartości

niematerialnych i prawnych),
wprzypadku, gdy ich wartość przekazywana jest na podstawie dokumentu PT
do właściwej jednostki organizacyjnej - obciążają fundusz jednostki Urząd Miejski
(konto 300).
d} decydujące znaczenie dla zaliczenia określonego wydatku do wydatków stanowiących
koszt wytworzenia środka trwałego ma możliwość powiązania danego wydatku z
konkretnym

przedsięwzięciem

przyporządkoWać

do

-

wytwarzanego

środkiem
środka

trwałym.
trwałego

Wydatki,

które

da

się

powinny

stanowić element
wartości początkowej wytwarzanych środków tmałych. Są to wydatki, które odnoszą się
do konkretnej inwestycji i nie zostałyby poniesione, gdyby nie podjęto decyzji
o
Wytworzeniu środka trwałego.
do kosztów inwestycji zalicza się wszelkie nakłady inwestycyjne ponoszone na ten cel,
począwszy od działań wstępnych, przygotowujących prace, aż do chwili oddania środka
trwałego do używania.
ił

do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty:
-

dokumentacji projektowej,

-

nabywania składników majątku, związanych z budową z tym, że grunty nabywane w
okresie budowy innego środka trwałego np.: budowli związanej ztym gruntem i
ewidencjonowane na koncie 080, nie powiększają wartości tego środka, lecz stanowią
odrębny środek trwały - „grunt",
badań geodezyjnych

iinnych

dotyczących

określenia

właściwości geologicznych

terenu,
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-

przygotowań

terenu

pod

budowę,

pomniejszone

o

uzyski

ze

sprzedaży

zlikwidowanych na nim obiektow,
-

opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,

-

założenia stref ochronnych i zieleni,

-

ubezpieczeń majątkowych obiektów wtrakcie budowy,

-

Sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania,

-

zakup usług doradczych,

-

sporządzanie/nabywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

a

pozyskiwanie rożnych dokumentów, np, studium wykonalności, koncepcji, ekspertyz
itp. związanych z daną inwestycją,

-

związane

z

orzeczeniami

w

ramach

postępowań

arbitrażowych

prowadzonych

w ramach zamówień pubiicznych związanych z danym zadaniem inwestycyjnym,
-

inne koszty bezpośrednio związane z budową.

Bi koszty inwestycji (środków trwałych w budowie), które nie dały efektu gospodarczego,
podlegają odpisaniu (WN 800, MA DSD) nie później niż do końca roku obrotowego, w
którym ustalono, że inwestycja nie dała efektu lub, że odstąpiono od jej kontynuowania.
3) należności długoterminowe - w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi
odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość,
4} udziały winnych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe - wcenie nabycia
pomniejszonej o odpisy ztytułu trwalej utraty wartości lub według wartości godziwej lub
wcenie rynkowej,

będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia

nadzień przyjęcia

do ewidencji wycenione są natomiast wcenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty
przeprowadzenia transakcji nie są istotne.
5) mienie zlikwidowanych jednostek - wedlug Wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia
zlikwidowanego

podmiotu

i załączników

do bilansu.

Rozchodowane

są

wg

wartości

określonej w:
a) decyzji/umowie o przekazaniu innym podmiotom,
b) decyzji o przyjęciu do środków trwałych jednostki,
c) dokumencie sprzedaży,
d) dokumencie o likwidacji składników mienia.
Ewidencja

analityczna

mienia

prowadzona jest wpostaci specyfikacji

majątku

użytego

w bilansie zlikwidowanego podmiotu wraz z załącznikami.

5) zapasy - jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały
przekazywane są bezpośrednio do zużycia wdziałalności. Ze względu na systematyczne
dokonywanie zakupów materiałów biurowych, które są zaplanowane w budżecie Wydziału
Drganizacyjnego oraz regularne, comiesięczne przekazywanie ich bezpośrednio do zużycia
w porównywalnych wartościach, nie dokonuje się korekty kosztów w tym zakresie na
koniec

roku

obrachunkowego.

Stan

materiałów

zakupionych

z

planu

finansowego

wydziałów Urzędu, które nie zostały wydane do zużycia ustala się na dzień bilansowy
i dokonuje się korekty kosztów o wartość tego stanu. Inne zasady dotyczą materialow,
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ktorych zakupu dokonuje Wydział Informatyki. Zasady ewidencji i wyceny tych materiałów
określają odrębne uregulowania (instrukcja magazynowa).
7) należności krotkoterminowe:
a) w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT w wysokości zapłaty, tzn. łącznie
w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów
aktualizujących dotyczących nalezności wątpliwych. Odsetki od należności ujmuje się w
księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartalu
w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
bj należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału
wedłus zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. wg kursu średniego danej waluty
ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień,
I:) umarzanie / odpisanie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy Ordynacja podatkowa - dokonuje się zgodnie z odrębnymi uregulowaniami.
3) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych - wycenia się wg wartości nominalnej.
Walutę obcą wycenia się wg kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na
ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności
lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z ktorego usług się
korzysta.
9l

zobowiązania z tytułu dostaw - w kwocie wymagającej zaplaty, czyli łącznie z naliczonymi
odsetkami. Odsetki od zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich
zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartalu wwysokości odsetek należnych na koniec
tego kwartału.

10) fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.
11) zaangażowanie - w wysokości podjętych zobowiązań lub w uzasadnionych przypadkach
w wysokości wykonanych wydatków (wtym: nieapłaconych zobowiązań z lat ubiegłych)
obciążających plan finansowy wydatków danego roku budżetowego i lat następnych.
12) odpisy aktualizujące należności - wartość należności aktualizuje się, poza obowiązkowymi
regułami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, dla należności przeterminowanych
według struktury wiekowej należności uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich
zaplaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia
danego roku według reguł odrębnych dla należności niepodatkowych i podatkowych:
a.

dla należności niepodatkowych:
których termin płatności minął i znajdują się w przedziale okresu do 90 dni po
terminie płatności w nie dokonuje się odpisa aktualizującego:
dla należności których termin płatności minął i znajdują się w przedziale okresu od
91 dnia po terminie płatności do 180 dni po terminie płatności - dokonuje się
odpisu aktualizującego w wysokości 25 st. należności,
dla należności których termin płatności minął i znajdują się w przedziale okresu od
1241 dnia po terminie płatności do 355 dni po terminie platności ~ dokonuje się
odpisu aktualizującego w wysokości 50 % należności,
dla należności których termin płatności minął i znajdują się w przedziale okresu od
366 dni po terminie płatności - dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości
100 % należności,
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b.

należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wg zasady struktury wiekoWej
należności tj.:
-

dla należności których termin płatności minął i znajdują się w przedziale okresu do
1460 dni

po terminie

płatności - nie dokonuje się odpisu

aktualizującego

należności,
-

dla należności których termin płatności minął i znajdują sie w przedziale okresu od
1461 dni po terminie płatności - dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości
100 ss należności, z zastrzeżeniem, że dla należności zabezpieczonych hipoteką
przym usową nie dokonuje się odpisu aktualizującego,

należności długoterminowych z tytułu wydanych decyzji za wycinkę drzew i krzewów z
odroczonym terminem płatności wg zasady procentowego udziału wartości decyzji
umorzonych w poprzednim roku kalendarzowym do ogólnej wartości należności z
tytułu tych decyzji dotyczących lat, ktorych dotyczyło umorzenie. W przypadku braku
możliwości

wyliczenia

stopy

procentowej

odpisu

aktualizującego

z

danych

za

poprzedni rok kalendarzowy przyjmuje się dane za ostatni możliwy rok kalendarzowy.
13) Wyłączeniom z dokonywania odpisów aktualizujących należności podlegają:
3.

spłacone w terminie należności,

b.

należności

od

jednostek

organizacyjnych

takich,jak:urzedy

skarbowe,

zakłady

ubezpieczeń społecznych, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa
pomocnicze.
odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostalych
kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności,
ktorych odpis dotyczy (WN 761/751, MA 290). W przypadkach dokonywania odpisów
aktualizujących należności dotyczących Skarbu Państwa', odpisy te są ujmowane na
koncie: ”Pozostałe rozrachunki".
należności

umorzone,

przedawnione

lub

nieściągalne

zmniejszają

dokonane

uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Wprzypadku nie dokonania odpisów
aktualizujących wartość tych należności lub gdy dokonano odpisów w niepełnych
wysokościach,

należności

te

zalicza

się

odpowiednio

do

pozostałych

kosztów

operacyjnych lub kosztów Finansowych, a w przypadku należności Skarbu Państwa, do
pozostałych rozrachunków.
dokonane w ubiegłych okresach odpisy aktualizujące należności można zmniejszać
dopiero wtedy, gdy nowo ustalona wartość odzyskiwane wskazuje na wzrost wartości
szacunkowych. W tym celu porównuje się wartość wynikająca z ksiąg rachunkowych
na

dzień

bilansowy

z

wartością

należności

możliwą

do

odzyskania

i ustala się nowy odpis aktualizujący.
zmniejszenie odpisu aktualizującego należności powoduje podwyższenie wartości
bilansowej

należności i odpowiednio pozostałych przychodów operacyjnych lub

przychodów finansowych.

14) Wycenę należności i dokonanie odpisów aktualizujących należności przeprowadza się na
dzień bilansowy.
15) Na dzień bilansowy ujmuje się w ewidencji księgowej należności długoterminowe oraz
zahipotekowane, dokonując jednocześnie wyksięgowania uprzednio ujętych operacji w tym
zakresie.
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2.

Wycena operacji wyrażonych w walutach obcych.
1) kursy stosowane do wprowadzenia do ksiąg operacji gospodarczych wyrażonych w walutach
obcych:
a) do wyceny transakcji nabycia oraz importu materiałów, towarów i usług, naIiCZonych kar
umownych, odsetek oraz innych dokumentów generujących zobowiązanie WWaIucie
obcej stosuje się średnie kursy NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień zakopu tj.
dzień poprzedzający datę wystawienia faktury, noty księgowej, noty odsetkowej itp.,
b) do wyceny transakcji

sprzedaży
stosuje się kurs średni NBP z dnia roboczego
poprzedzającego dzień uzyskania przychodu tj. dzień poprzedzający datę wystawienia
faktury, noty księgowej innego dokumentu generująCego przychód,
do wyceny faktury korygującej,

noty obniżającej wartość dokumentu pienivotnego

stosuje się ten sam kurs jaki zastosowano

do wyceny faktury, noty, innego dokumentu

pierwotnego,
dl w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania podatkiem
VAT są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu
średniego

danej

waluty

obcej,

ogłoszonej

przez

NBP

na

ostatni

dzień

roboczy

ppprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego,
ei w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę w przewidzianym przepisami terminie
przeliczenia na złote kwot stanowiących podstawę opodatkowania dokonuje się według
kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy
poprzedzający dzień wystawienia faktury,
f)

podstawę wystawienia faktury weWnętrznej i ustalenia w niej VAT należnego z tytułu np.
importu usług stanowią wynikające z faktury dostawcy kwoty wyrażone w walucie obcej,
które przelicza się na złote polskie po kursie średnim NBP z dnia roboczego
poprzedzającego datę wystawienia faktury przez dostawcę zagranicznego.

2) kursy stosowane do wprowadzenia do ksiąg operacji dotyczących

realizacji

płatności

rozrachunków wyrażonych w walutach obcych:
a) wpływ na rachunek bankowy waluty obcej z tytułu zaplaty należności, rozliczenia zaliczki
wycenia sie po kursie kupna banku z którego uslug jednostka korzysta,
b) zapłata zobowiązań nastepuje odpowiednio po kursie sprzadaży policzonym przez bank
lub po kursie negocjowanym,
ci wpływ waluty obcej na walutowy rachunek bankowy wycenia się wg kursu średniego
NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień operacji, jeżeli bank nie podał
przeliczenia,
d) wpłata walut do własnej kasy - po kursie w jakim walutę wyceniono w momencie
wpływu na rachunek walutowy z zastosowaniem metody [FiFüj tj. pierwsze przyszło~
pierwsze wyszło,
wpłata do kasy walutowej przez pracownika jednostki niewykorzystanej zaliczki
na
koszty zagranicznej podróży służbowej - po kursie po jakim Waluty wyceniono
w momencie pobrania zaliczki,
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f)

wpłata walut do własnej kasy - wg średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - a w przypadku gdy bank
obsługujący jednostkę nie prowadzi rozliczeń w danej walucie - po kursie określonym
przez kantor w dniu zamiany waluty na PLN. W przypadku, gdy wyplata środków z kasy
do banku następuje w dniu innym niż dzień wplaty, walutę wycenia się według
średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z kasy gotówkowej.

3) rozliczanie kosztów delegacji zagranicznej.
a) zaliczke wypłaconą pracownikowi na koszty podróży zagranicznej wycenia sie po kursie
sprzedaży, po którym nastapił zakup danej waluty w banku;
b) w przypadku zwrotu niewykorzystanej zaliczki:
-

zwrot w walucie obcej wycenia się wg kursu kupna banku obowiązującego w dniu
zwrotu zaliczki,

-

zwrot w walucie PLN wycenia sie po kursie zakupu waluty w banku z dnia pobrania
zaliczki,

c) w przypadku przekroczenia kwoty zaliczki:
-

zwrot pracownikowi w walucie obcej wycenia się wg

kursu sprzedaży banku,

obowiązującego w dniu zakupu zWracanej waluty,
-

zwrot pracownikowi w walucie PLN wycenia się po kursie zakupu waluty wbanku
z dnia pobrania zaliczki,

d) w przypadku zwrotu pracownikowi poniesionych w walucie obcej kosztów podróży
zagranicznej (bez pobrania zaliczki} do ich wyceny przyjmuje się kurs średni NBP z dnia
roboczego,

poprzedzającego

dzień

przedstawienia

przez

delegowanego

rozliczenia

delegacji,
e) w przypadku poniesienia kosztów podróży zagranicznej w walucie obcej, azaliczkę
pobrano w walucie PLN, rozliczenie delegacji następuje po kursie średnim NBP z dnia
roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji.
4) Wycena bilansowa aktywów i pasywów

wyrażonych w walucie obcej. Na dzień bilansowy

oraz na koniec każdego kwiat-talu wycenia się po kursie średnim NBP zdnia wyceny,
wyrażone w walutach obcych:
3) środki pieniężne zgromadzone na walutowych

rachunkach

bankowych

lub wkasie

walutowej jednostki,
b) nieuregulowane należności i zobowiazania,
C) inne rozrachunki.
5) ewidencja różnic kursowych:
a)

różnice kUrsowe powstałe na dzień ich wyceny oraz wynikające :uregulowania
rozrachunków wyrażonych w walutach obcych zalicza się odpowiednio:

--

dodatnie różnice kursowe do przychodów finansowych,

-

ujemne rożnica kursowe do kosztów finansowych,

b)

różnice kursowe powstałe w zwiazku z finansowaniem zakupu środków tnmatych
w budowie, środków trwalych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji
w nieruchomości do momentu ich oddania do używania; różnice kursowe ustalone
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za czas budowy montażu ule-pszenia i przystosowania środków trwałych powstałe do
dnia bilansowego lub przyjęcia do środków trwałych lub wartości niematerialnych
i prawnych korygują cenę nabycia lub koszt wytworzenia tych składników majątku.

Arion@ mma
Podpis Kierownika] dnostki

i . „miruka
`..`I'4.1mm›Emi
str. 12
cka
'2920

Załącznik nr 2 do punktu 4, Informacji dodatkowej

Nazwa jednostki: Centrum Pieszy Zastępczej i Wspierania Rodziny
Siedziba jednostki: 44-103 Gliwice; ul. Sikorskiego 134 IIIp.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (takze
amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
I. Omówienie przylegał: zasad (polityki) rachunkowości:
1.

Zdarzenia gDSpodarcze w zakresie zakupu towarów i usług, wynikające z dokumentów
Finansowo-księgowych,

które wpłynęły do siedziby jednostki najpóźniej do 20 stycznia
następnego roku obrotowego, a dotyczą roku poprzedniego, wprowadza się do kosztów

i

zobowiązań okresu sprawozdawczego równoważnego z miesiącem grudniem, co
podyktowane jest terminami sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych oraz rocznych
sprawozdań z operacji finansowych.
Ze względu na nieistotną kwotę, koszty dotyczące przyszłych okresów są zaliczane jednorazowo
w koszty miesiąca, w którym nastąpił zakup, z uwzględnieniem przyjętych zasad wyceny.
Zakupy materiałów odpisywane są w koszty w miesiącu nabycia, z uwzględnieniem dokonania
ich korekty na koniec roku obrotowego do wysokości ich faktycznego zużycia.
Dowody księgowe wystawione pod datą nowego roku, a dotyczące częściowo zdarzeń
mających miejsce w poprzednim roku obrotowym księgowane są, o ile jest to możliwe do
wyliczenia w rozbiciu na rok poprzedni i bieżący.
Zasada istotności.
Ustala się, że dla rzetelnego ljasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wyniku finansowego, jako kwoty istotne traktuje się kwoty, które przekraczają 1% sumy
bilansowej ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy.
Błąd podstawowy.
a)

Błędy podstawowe, to błędy, których znacze-nie jest na tyle istotne, że po ich wykryciu
nie można nadal oznawać, iż sprawozdanie finansowe za poprzedni okres lub kilka
poprzednich okresów było wiarygodne. Błędy te nie mogą być poprawione w księgach
rachunkowych okresu, w którym zostały popełnione,

ponieważ księgi te są już
zamknięte. Skutkiem błędów podstawowych są przychody lub koszty, które powinny być
ujęte
w wyniku finansowym za rok ubiegły lub wcześniejszy. Przyjmuje się, że poziom
istotności dla błędów popełnionych wlatach ubiegłych wynosi 1% sumy bilansowej tego
roku, którego błąd dotyczy. Korekta błędu podstawowego następuje poprzez korektę
wartości fundusZu jednostki. Korektę błędu należy zaksięgować z datą najwcześniejszą
z możliwych, czyli na pierwszy dzień okresu sprawozdawczego, w którym błąd wykryto,
bez względu na moment dokonywania księgowań, jednak nie później niż na dzień
bilansowy, kończący okres sprawozdawczy, w którym stwierdzono, że błąd został
popełniony.
b)

Do błędów podstawowych, o ile są one istotne zaliczyć można np.:
nieprawidłową wycenę aktywów;

o
o

zaliczenie

kosztów

działalności

podstawowej

do

kosztów

środków

trwałych

w budowie;
o
c)

wykazanie w aktywach bilansu jednostki sprzedanych, zlikwidowanych, zbytych
środków trwałych i inne,

Nie uznaje się za błąd podstawowy:
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poiityki

rachunkowości Wynikających z obligatoryjnych

o

skutkow zmian zasad

o

skutkow zdarzeń, o ktorych istnieniu jednostka nie mogła dowiedzieć się do dnia,

przepisów lub wprowadzonych przez jednostkę;
do którego, zgodnie z obowiązująCymi przepisami należy sporządzić sprawozdanie
finansowe *- pomimo zachowania należytej staranności;
o

skutków wynikających z dokonania wlatach poprzednich szacunków, o które oparto

o

skutków zdarzeń, ktorych wystąpienie nie bylo istotne dla sprawozdań finansowych

np. odpisy aktualizujące lub ustalono poziom stawek amortyzacyjnych;
sporządzonych za lata ubiegłe.
cl)

Jeśli ujawnione błędy nie kwalifikują się jako podstawowe, uznaje się je jako biedy
pozostałe (nieistotne) i błędne zapisy koryguje się w księgach roku bieżącego,
wprowadzając zapisy prawidłowe.

II. Zasady wycenyaktywdw i pasywów obowiązujące w jednostce.
Aktywa

i pasywa

według zasad

się

wycenia

określonych w

ustawie

o

rachunkowości,

oraz

w przepisach szczegolnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem
uregulowań wewnętrznych, określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta w tej sprawie:
1.

Amortyzacji dokonuje się metodą liniową., która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów
amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego. Stawki stosowane są zgodnie
z ustawą z 15 lutego 1992 r. o podatku od osób praWnych. Metoda; te można stosować do
wszystkich środków trwałych.

2.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów - wycenia się według wartości nominalnej,
Zalicza się do nich koszty poniesione w danym roku (np. otrzymane prognozy kosztów
dotyczące następnych okresów np. z tytułu zużycia mediów), ale dotyczące roku przyszlego.
Prenumeraty przyjmuje się w koszty roku bieżącego bez względu na okres, którego dotyczą.
Nie

tworzy

się

rozliczeń

międzyokresowych

kosztow

dot.

podatku

od

nieruchomości

opłacanego w roku, ktorego koszt dotyczy.
3.

Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych h wycenia się
w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania.

4.

Odpisy aktualizujące należności - wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień
prawdopodobieństwa

ich

zapłaty

dokonanie

poprzez

odpisu

aktualizującego

na

dzień

bilansowy, tj. 31 grudnia danego roku' Aktualizacji należności dokonuje się w odniesieniu do:
a)

należności

od

dłużników

postawionych

w

stan

likwidacji

lub

stan

upadłości

-

do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności
b)

zgloszone] Iikwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;
należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku 0 ogłoszenie upadłości, jeżeli
majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności;

c)

należności kwestionowanych przez dłużników oraz z ktorych zapłatą dłużnik zalega,
a według sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie
niejest prawdopodobna - do wysokości kwoty kwestionowanej, niepokrytej gwarancją lub
innym zabezpieczeniem należności;

dj

należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do
których uprzednio dokonano odpisu aktualizujące-go - w wysokości tych kwot,
do czasu ich otrzymania lub odpisania;

ei

(

należności przeterminowanych według struktury wiekowej nalezności, tj.:
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0

dla należności, których termin płatności minąłi znajdują sie w przedziale okresu do
90 dni po terminie płatności # nie dokonuje się odpisu aktualizującego należności;

0

dla należności, których termin płatności minął i Znajdują się w przedziale okresu od
91 dnia po terminie płatności do 180 dni po terminie platności - dokonuje się
odpisu aktualizującego w Wysokości 25% należności;

o

dla należności, których termin płatności minął i znajdują sie w przedziale okresu od
131 dnia po terminie płatności do 365 dni po terminie płatności - dokonuje się
odpisu aktualizującego w wysokości 50% należności;

o

dla należności, których termin płatności minął i znajdują się w przedziale okresu od
366 dni po terminie płatności - dokonuje się odpisu aktualizującego
w wysokości 100% należności.

Na

każdy dzień

bilansowy dokonuje się oceny przesłanek uzasadniających zmiany odpisu

aktualizującego należności, tj.:
o

usunięcie (wykorzystanie odpisu, gdy należność jest już nie do odzyskania
i następuje usunięcie tej należności z ksiąg rachunkowych: WN 290,' MA konta

o

odwrócenie (pomniejszenie wartości dokonanych odpisów oraz zaliczenie ich do

o

podwyższenie (zwiękSzenie wartości dokonanych odpisów oraz zaliczenie ich do

zespołu 2);
pozostałych przychodów operacyjnych, bądź finansowych : WN 290 MA 760/750);
pozostałych kosztów operaCyjnych, bądż finansowych : WN 761/751 MA 290).
Oceny dokonuje się korzystając z informacji pochodzących z zewnętrznych i wewnętrznych żródeł,
na podstawie których ustala się, jakie zmiany zaszły w porównaniu do stanu w okresie, kiedy
dokonano ostatniego odpisu aktualizującego.
Wyiączeniom z dokonywania odpisów aktualizujących należności podlegają : spłacone w terminie
należności oraz należności od jednostek organizacyjnych takich, jak: urzędy skarbowe, zakłady
ubezpieczeń społecznych, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze.
Odpisy

aktualizujące

wartość

należności

zalicza

się

odpowiednio

do

pozostałych

kesztów

operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, których odpis dotyczy.

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika jednostki
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Nazwa jednostki: i CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE
Siedziba jednostki: ul. Bolesława Śmiałego ZB. 44-121 Gliwice
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(takze amortyzacji) » indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
1.

deisow umorzeniowych dokonuje się metodą liniową na koniec roku obrotoWego. W trakcie
roku umarzane są te środki tnNałe. dla których wystąpią zdarzenia gospodarcze
(np, likwidacje).
Nie umarza się dóbr kultury i gruntow.
Prawo wieczystego użytkowania gruntow umarza się według stawki 5% w skali roku.
Dla zadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wolności.
Ewidencja kosztów prowadzona jest tylko w układzie rodzajowym (konta zespołu 4)_

.ml-“PPN

Stosując zasadę istotności, pełną wartością wszystkich zakupionych towarów i usiug obciąża
sie od razu wlaściwe koszty - nie stosując w tym zakresie rozliczeń międzyokresowych
kosztow.
Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku
przyszłych świadczeń na rzecz pracowników. w tym świadczeń emerytalnych.

Jednostka ustala wynik finansowy metodą porownawcza,
Dochody budżetowe planowane i ewidencjonowane są w wartościach brutto w klasyfikacji
odpowiedniej dla właściwej sprzedazy towaru lub usługi, za wyjątkiem dochodow
realizowanych na rzecz Skarbu Państwa. ktore planowane i ewidencjonowane są
w wartościach netto.
10.Wydatki budżetowe planowane i ewidencjonowane są w wartościach brutto w klasyfikacji
odpowiedniej dla właściwego zakupu towaru lub usługi.
11.2asada istotności - ustala się dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji mająlkowej
i finansowej oraz wyniku finansowego jako kwoty istotne traktuje się kwoty. ktore przekraczają
1% sumy bilansowej ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy,

ri} r , rrrw hiii' .t .a rsu uw t'
Isis:. .ri-.ł aas-.łHütariEiši ...
Podpis Głównego Księgowego
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Podpis kierown' a jednostki
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Nazwa jednostki: Dom Dziecka nr1
Siedziba jednostki: 44-100 Gliwice; ul. Toszecka 25

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wtym metod wyceny aktywów i pasywów (takze
amortyzacji) ~ indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
l. omówienie przylgtych zasad [polityki] rachunkowości:
1.

Zdarzenia gospodarcze w zakresie zakupu towarów i usług, wynikające z dokumentów
finansowo~księgowych, które Wpłynęły do siedziby jednostki najpóźniej do 20 stycznia
następnego roku obrotowego, a dotyczą roku poprzedniego, Wprowadza się do kosztów
i zobowiązań okresu sprawozdawczego równoważnego z miesiącam grudniem, co
podyktowane jest terminami sporządzania rocznych Sprawozdań budżetowych oraz rocznych
sprawozdań z operacji finansowych.
Ze względu na nieistotna kwotę, koszty dotyczące przyszłych okresów są zaliczane jednorazowo
w koszty miesiąca, w którym nastąpił zakup, z uwzględnieniem przyjętych zasad wyceny.
Zakupy materiałów odpisywane są w koszty w miesiącu nabycia, z uwzględnieniem dokonania
ich korekty na koniec roku obrotowego do wysokości ich faktycznego zużycia.
Dowody księgowe wystawione pod datą nowego roku, a dotyczące częściowo zdarzeń
mających miejsce w poprzednim roku obrotowym księgowane są, o ile jest to możliwe do
wyliczenia w rozbiciu na rok poprzedni i bieżący.
Zasada istotności.
Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wyniku finanSowego, jako kwoty istotne traktuje się kwoty, które przekraczają 1% sumy
bilansowej ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawcą.
Błąd podstawowy.
a)

Błędy podstawowe, to błędy, których znaczenie jest na tyle istotne, że po ich wykryciu
nie można nadal uznawać, iż sprawozdanie finansowe za poprzedni okres lub kilka
poprzednich okresów było wiarygodne. Błędy te nie mogą być poprawione w księgach
rachunkowych okresu, w którym zostały popełnione, ponieważ księgi te są już
zamknięte. Skutkiem błędów podstawowych są przychody lub koszty, które powinny być
ujęte
w wyniku finansowym za rok ubiegły lub wcześniejszy. Przyjmuje się, że poziom
istotności dla błędów popełnionych w latach ubiegłych wynosi 1% sumy bilansowej tego
roku, którego błąd dotyczy. Korekta błędu podstawowego następuje poprzez korektę
wartości funduszu jednostki. Korektę błędu należy zaksięgować z datą najwcześniejszą
z możliwych, czyli na pierWszy dzień okresu sprawozdawczego, w którym błąd wykryto,
bez względu na moment dokonywania księgowań, jednak nie później niż na dzień
bilansowy, kończący okres sprawozdawczy, w którym stwierdzono, że błąd został
popełniony.

b)

Do błędów podstawoWych, o ile są one istotne zaliczyć można np.:
nieprawidłową wycenę aktywów;

o
o

zaliczenie

kosztów

działalności

podstawowej

do

kosztów

środków

trwałych

w budowie;
o
c)

wykazanie w aktywach bilansu jednostki sprzedanych, zlikwidowanych, zbytych
środków trwałych i inne.

Nie uznaje się za błąd podstawowy:
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o

skutków zmian

zasad

polityki

rachunkowości wynikających

z obligatoryjnych

przepisów lub wprowadzonych przez jednostkę;
o

skutkow zdarzeń, o których istnieniu jednostka nie mogła dowiedzieć się do dnia,
do którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami należy sporządzić sprawozdanie
finansowe ~ pomimo zachowania należytej staranności;

o

skutków wynikających z dokonania wlatach poprzednich szacunków, o które oparto
np. odpisy aktualizujące lub ustalono poziom stawek amortyzacyjnych;

o

skutków zdarzeń, których wystąpienie nie było istotne dla sprawozdań finansowych
sporządzonych za lata ubiegłe.

d)

Jeśli ujawnione błędy nie kwalifikują się jako podstawowe, uznaje się je jako błędy
pozostałe (nieistotne) i błędne zapisy koryguje sie w księgach

roku bieżącego,

wprowadzając zapisy prawidłowe.
ii. Zasady wyceny aktngw i pasywów obowiązujące w jednostce.
Aktywa

i

pasywa

wycenia

się

według

zasad

określonych

w

ustawie

o

rachunkowości,

oraz

w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem
uregulowań wewnętrznych, określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta w tej sprawie:
1.

Amortyzacji dokonuje się metodą liniową., która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów
amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego. Stawki stosowane są zgod nie
z ustawą z 15 lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych. Metodę tę można stosować do
wszystkich środków trwałych.
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów - wycenia się według wartości nominalnej.
Zalicza się do nich koszty poniesione w danym roku (np. otrzymane prognozy kosztów
dotyczące następnych okresów np. z tytułu zużycia mediów), ale dotyczące roku przyszłego.
Prenumeraty przyjmuje się w koszty roku bieżącego bez względu na okres, którego dotyczą.
Nie

tworzy

się

rozliczeń

międzyokresowych

kosztów

dot.

podatku

od

nieruchomości

opłacanego w roku, którego koszt dotyczy,
Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych - wycenia się
w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania.
Odpisy aktualizujące należności - wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień
prawdopodobieństwa

ich

zapłaty

poprzez

dokonanie

odpisu

aktualizującego

na

dzień

bilansowy, tj. 31 grudnia danego roku. Aktualizacji należności dokonuje się w odniesieniu do:
a)

należności

od

dłużników

postawionych

w

stan

likwidacji

lub

stan

upadłości

-

do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności
zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;
b)

należności od

dłużników w przypadku oddalenia wniosku 0 ogłoszenie upadłości, jeżeli

majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności;
c)

należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega,
a według sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie
nie jest prawdopodobna - do wysokości kwoty kwestionowanej, niepokrytej gwarancją lub
innym zabezpieczeniem należności;

d)

należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do
których

uprzednio

dokonano

odpiSu

aktualizującego

-

w

wysokości

tych

kwot,

do czasu ich otrzymania lub odpisania;
ej

należności przeterminowanych według struktury wiekowej naieżności, tj.:
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0

dla należności, których termin płatności minąl i znajdują się w przedziale okresu do
90 dni po terminie płatności - nie dokonuje się odpisu aktualizującego należności;

0

dla należności, których termin płatności minął i znajdują się w przedziale okresu od
91 dnia po terminie płatności do 130 dni po terminie płatności - dokonuje się
odpisu aktualizujące-go w wysokości 25% należności;

0

dla należności, których termin płatności minąl i znajdują się w przedziale okresu od
181 dnia po terminie płatności do 355 dni po terminie płatności - dokonuje się
odpisu aktualizującego w wysokości 50% należności;

0

dla należności, ktorych termin płatności minął i znajdują się w przedziale okresu od
366 dni po terminie płatności - dokonuje się odpisu aktualizującego
w wysokości 100%, należności.

Na

każdy dzień

bilansowy dokonuje się oceny przesłanek uzasadniających zmiany odpisu

aktualizującego należności, tj.:
o

usunięcie (wykorzystanie odpisu, gdy należność jest już nie do odzyskania
i następuje usunięcie tej należności z ksiąg rachunkowych: WN 290; MA konta

o

odwrócenie (pomniejszenie wartości dokonanych odpisów oraz zaliczenie ich do
pozostałych przychodów operacyjnych, bądź finansowych : WN 290 MA 760/750);

o

podwyższenie (zwiększenie wartości dokonanych odpisów oraz zaliczenie ich do
pozostałych kosztów opEracyjnych, bądź finansowych : WN 761/751 MA 290).

zespołu 2);

Oceny dokonuje się korzystając z informacji pochodzących z zewnętrznych i wewnętrznych źródeł,
na podstawie których ustala się, jakie zmiany zaszły w porownaniu do stanu w okresie, kiedy
dokonano ostatniego odpisu aktualizującego.
Wylączeniom z dokonywania odpisów aktualizujących należności podlegają : spłacane w terminie
należności oraz należności od jednostek organizacyjnych takich, jak: urzędy skarbowe, zakłady
ubezpieczeń społecznych, jednostki budżetowe, zakłady budzetowe, gespodarstwa pomocnicze.
Odpisy

aktualizujące

wartośc

należności

zalicza

się

odpowiednio

do

pozostałych

kosztów

operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, których odpis dotyczy.

. . . . . . . . . . . . y . . . . .:'.'1..:..'..715.`....1...
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Nazwa jednostki: Dom Dziecka nr 2
Siedziba jednostki: 44400 Gliwice; ul. Dworcowa 43/2

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
I. Omówienia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
1.

Zdarzenia gospodarcze w zakresie zakupu towarów i usług, wynikające z dokumentów
finansowo-księgowych, które wpłynęły do siedziby jednostki najpóźniej do 20 stycznia
następnego roku obrotowego, a dotyczą roku poprzedniego, wprowadza się do kosztów
i zobowiązań okresu sprawozdawczego równoważnego z miesiącem grudniem, co
podyktowane jest terminami sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych oraz rocznych
sprawozdań z operacji finansowych.
Ze względu na nieistotną kwotę, koszty dotyczące przyszłych okresów są zaliczane jednorazowo
w koszty miesiąca, w którym nastąpił zakup, z uwzględnieniem przyjętych zasad wyceny.
Zakupy materiałów odpisywane są w koszty w miesiącu nabycia, z uwzględnieniem dokonania
ich korekty na koniec roku obrotowego do wysokości ich faktycznego zużycia.
Dowody księgowe Wystawione pod datą nowego roku, a dotyczące częściowo zdarzeń
mających miejsce w poprzednim roku obrotowym księgowane są, o ile jest to możliwe do
wyliczenia w rozbiciu na rok poprzedni i bieżący.
Zasada istotności.
Ustala się, że dla rzetelnego ijasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wyniku finansowego, jako kwoty istotne traktuje się kwoty, które przekraczają 1% sumy
bilansowej ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy.
Błąd podstawowy.
a)

Błędy podstawowe, to błędy, których znaczenia jest na tyle istotne, że po ich wykryciu
nie można nadal uznawać, iz sprawozdanie finansowe za poprzedni okres lub kilka
poprzednich okresów było wiarygodne. Błędy te nie mogą być poprawione w księgach
rachunkowych okresu, w którym zostały popełnione, ponieważ księgi te są już
zamknięte. Skutkiem błędów podstawowych są przychody lub koszty, które powinny być
ujęte
w wyniku finansowym za rok ubiegły lub wczesniejszy. Przyjmuje się, że poziom
istotności dla błędów popełnionych w latach ubiegłych wynosi 1% sumy bilansowej tego
roku, którego błąd dotyczy. Korekta błędu podstawowego następuje poprzez korektę
wartości funduszu jednostki. Korektę błędu należy zaksięgować z datą najwcześniejszą
z możliwych, czyli na pierwszy dzień okrasu sprawozdawczego, w którym błąd wykryto,
bez względu na moment dokonywania księgowań, jednak nie później niż na dzień
bilansowy, kończący okres sprawozdawczy, w którym stwierdzono, że błąd został
popełniony.

b)

Do błędów podstawowych, o ile są one istotne zaliczyć można np,:
o
nieprawidłową wycenę aktywów;
o

zaliczenie

kosztów

działalności

podstawowej

do

kosztów

środków

trwałych

w budowie;
o
r:)

(:sz/i

(

wykazanie w aktywach bilansu jednostki sprzedanych, zlikwidowanych, zbytych
środków trwałych i inne.

Nie uznaje się za błąd podstawowy:
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skutkow zmian zasad

polityki

rachunkowości wynikających z obligatoryjnych

przepisow lub wprowadzonych przez jednostkę;
C1

skutkow zdarzeń, o ktorych istnieniu jednostka nie mogla dowiedzieć się do dnia,
do którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami należy sporządzić sprawozdanie
finansowe - pomimo zachowania należytej staranności;

0

skutków wynikających z dokonania wlatach poprzednich szacunków, o które oparto

G

skutków zdarzeń, których wystąpienie nie było istotne dla sprawozdań finansowych

np. odpisy aktualizująca lub ustalono poziom stawek amortyzacyjnych;
sporządzonych za lata ubiegłe.
d)

Jeśli ujawnione błędy nie kwalifikują się jako podstawowe, uznaje się je jako błędy
pozostałe (nieistotne) i błędne zapisy koryguje się w księgach roku bieżącego,
wprowadzając zapisy prawidłowe.

II. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostce.
Aktywa

i

pasywa

wycenia

się

według zasad

określonych

w

ustawie

o

rachunkowości, oraz

w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem
uregulowań wewnętrznych, określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta w tej sprawie:
1.

Amortyzacji dokonuje się metodą liniową., która polega na rownomiernym rozłożeniu odpisów
amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego. Stawki stosowane są zgodnie
z ustawą z 15 lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych. Metodę tę można stosować do
wszystkich środków trwałych.
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów - wycenia się według wartości nominalnej.
Zalicza się do nich koszty poniesione w danym roku (np. otrzymane prognozy kosztów
dotyczace następnych okresów np. z tytułu zużycia mediów), ale dotyczące roku przyszłego.
Prenumeraty przyjmuje się w koszty roku bieżącego bez względu na okres, którego dotyczą.
Nie

tworzy

się

rozliczeń

międzyokresowych

kosztów

dot.

podatku

od

nieruchomości

opłacanego w roku, którego koszt dotyczy.
Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych - wycenia się
w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania.
Odpisy aktualizujące należności - wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień
prawdopodobieństwa

ich

zapłaty

poprzez

dokonanie

odpisu

aktualizującego

na

dzien

bilansowy, tj. 31 grudnia danego roku. Aktualizacji należności dokonuje się w odniesieniu do:
a)

należności

od

dłużników

postawionych

w

stan

likwidacji

lub

stan

upadłości

a

do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności
zgłoszonej iikwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;
bl

należności od

dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli

majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności;
cl

należności kwestionowanych przez dluznikow oraz z ktorych zapłatą dłużnik zalega,
a według sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie
niejest prawdopodobna - do wysokości kwoty kwestionowanej, niepokrytej gwarancją lub
innym zabezpieczeniem należności;

di

należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do
ktorych

uprzednio

dokonano

odpisu

aktualizującego

-

w

wysokości

tych

kwot,

do czasu ich otrzymania lub odpisania;
el

należności przeterminowanych według struktury wiekowej należności, tj.:
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o

dla należności, których termin płatności minął i znajdują sie w przedziale okresu do
90 dni po terminie płatności - nie dokonuje się odpisu aktualizującego należności;

0

dla należności, których termin płatności minął i znajdują się w przedziale okresu od
91 dnia po terminie płatności do 180 dni po terminie płatności - dokonuje się

0

odpisu aktualizującego w wysokości 25% należności;
dla należności, których termin płatności minął i znajdują się w przedziale okresu od
181 dnia po terminie płatności do 355 dni po terminie płatności - dokonuje sią`

0

odpisu aktualizującago w wysokości 50% należności;
dla należności, których termin płatności minął i znajdują się w przedziale okresu od
366 dni po terminie płatności - dokonuje się odpisu aktualizującego
w wysokości 100% należności.

Na

każdy dzień

bilansowy dokonuje się oceny przesłanek uzasadniających zmiany odpiSu

aktualizującego należności, tj.:
o

usunięcie (wykorzystanie odpisu, gdy należność jest już nie do odzyskania
i następuje usunięcie tej należności z ksiąg rachunkowych: WN 290; MA konta
zespołu 2);

o

odwrócenie (pomniejszenie wartości dokonanych odpisów oraz zaliczenie ich do
pozostałych przychodów operacyjnych, bądż finansowych : WN 290 MA 760/750),-

o

podwyższenie (zwiększenie wartości dokonanych odpisów oraz zaliczenie ich do
pozostałych kosztów operacyjnych, bądź finansowych : WN 761/751 MA 290).

Ocany dokonuje się korzystając z informacji pochodzących z zewnętrznych i wewnętrznych żródeł,
na podstawie których ustala się, jakie zmiany zaszły w porównaniu do stanu w okresie, kiedy
dokonano ostatniego odpisu aktualizującego.
Wyłączeniom z dokonywania odpisów aktualizujących należności podlegają : spłacone w terminie
należności oraz należności od jednostek organizacyjnych takich. jak: urzędy skarbowe, zakłady
ubezpieczeń społecznych, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze.
Odpisy

aktualizujące

wartość

należności

zalicza

się

odpowiednio

do

pozostałych

kosztów

operacyjnych lub do kontów finansowych, zależnie od rodzaju należności, których odpis dotyczy.

i
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Nazwa jednostki: Dom Dziecka nr 3
Siedziba jednostki: 44-117 Gliwice; ul. Kopernika 109

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. w tym metod wyceny aktywów i pasywów (takze
amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
m
1.

ienle

!Z

hza

d

ol'

ki rachunkowości:

Zdarzenia gospodarcze w zakresie zakupu towarów i usług, wynikające z dokumentów
finansowo-księgowych, które wpłynęły do siedziby jednostki najpóźniej do 20 stycznia
następnego roku obrotowego, a dotyczą roku poprzedniego, wprowadza się do kosztów
i

zobowiązań

okresu

sprawozdawczego

równoważnego

z

miesiącem

grudniem,

co

podyktowane jest terminami sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych oraz rocznych
sprawozdań z operacji finansowych.
2.

Ze względu na nieistotną kwotę, koszty dotyczące przyszłych okresów są zaliczanejednorazoWo
w koszty miesiąca, w którym nastąpił zakup, z uwzględnieniem przyjętych zasad wyceny.

3.

Zakupy materialów odpisywane są w koszty w miesiącu nabycia, z uwzględnieniem dokonania
ich korekty na koniec roku obrotowego do wysokości ich faktycznego zużycia.

4.

Dowody księgowe wystawione pod datą nowego roku, a dotyczące częściowo zdarzeń
mających miejsce w poprzednim roku obrotowym księgowane są, o ile jest to możliwe do
wyliczenia w rozbiciu na rok poprzedni i bieżący.

5.

Zasada istotności.
Ustala się, że dla rzetelnego ijasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wyniku finansowego, jako kwoty istotne traktuje się kwoty, które przekraczają 1% sumy
bilansowej ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy.

6,

Błąd podstawowy.
a)

Błedy podstawowe, to błedy, których znaczenie jest na tyle istotne, że po ich wykryciu
nie można nadal uznawać, iż sprawozdanie finansowe za poprzedni okres lub kilka
poprzednich okresów było wiarygodne. Błędy te nie mogą być poprawione w księgach
rachunkowych okresu, w którym zostały popełnione,

ponieważ ksiegi te są już

zamknięte. Skutkiem błędów podstawowych są przychody lub koszty, które powinny być
ujęte
w wyniku finansowym za rok ubiegły lub wcześniejszy. Przyjmuje się, że poziom
istotności dla błedów popełnionych wlatach ubiegłych wynosi 1% sumy bilansowej tego
roku, którego błąd dotyczy. Korekta błędu podstawowego następuje poprzez korektę
wartości funduszu jednostki. Korektę błędu należy zaksięgować z datą najwcześniejszą
z możliwych, czyli na pierwszy dzień okresu sprawozdawczego, w którym błąd wykryto,
bez względu na moment dokonywania księgowań, jednak nie później niż na dzień
bilansowy, kończący okres sprawozdawczy, w którym stwierdzono, że błąd został
popełniony.
b)

Do błedów podstawowych, o ile są one istotne zaliczyć można np.:
o

nieprawidłową. wycenę aktywów;

o

zaliczenie

kosztów

działalności

podstawowej

do

kosztów

środków

trwałych

w budowie;
o

wykazanie w aktywach bilansu jednostki sprzedanych, zlikwidowanych, zbytych
środków trwałych i inne.

c)

Nie uznaje się za błąd podstawowy:
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o

skutków zmian zasad

polityki

wynikających z obligatoryjnych

rachunkowości

przepisów lub wprowadzonych przez jednostkę;
o

skutków zdarzeń, o których istnieniu jednostka nie mogła dowiedzieć się do dnia,
do którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami należy sporządzić sprawozdanie
finansowe - pomimo zachowania należytej staranności;

o

skutków wynikających z dokonania w latach poprzednich szacunków, o które oparto

o

skutków zdarzeń, których wystąpienie nie było istotne dla sprawozdań finansowych

np. odpisy aktualizujące lub ustalono poziom stawek amortyzacyjnych;
sporządzonych za lata ubiegłe.
cl)

Jeśli ujawnione blędy nie kwalifikują się jako podstawowe, uznaje się je jako błędy
pozostałe (nieistotne) i błędne zapisy koryguje się w księgach roku bieżącego,
wprowadzając zapisy prawidłowe.

II. Zasady wyceny aktywów l pasywów obowiązujące w jednostce.
Aktywa

i

pasywa

się według zasad

wycenia

określonych

w

ustawie o

oraz

rachuukowości,

w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem
uregulowań wewnętrznych, określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta w tej sprawie:
1.

Amortyzacji dokonuje się metodą liniową., która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów
amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego. Stawki stosowane są zgodnie
z ustawą z 15 lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych. Metodę tę można stosować do
wszystkich środków trwałych.

2.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów F wycenia się według wartości nominalnej.
Zalicza się do nich koszty poniesione w danym roku (np. otrzymane prognozy kosztów
dotyczące następnych okresów np. z tytułu zużycia mediów), ale dotyczące roku przyszłego.
Prenumeraty przyjmuje się w koszty roku bieżącego bez względu na okres, którego dotyczą.
Nie

tworzy

rozliczeń

się

międzyokresowych

kosztów

dot.

podatku

od

nieruchomości

opłacanego w roku, którego koszt dotyczy.
3.

Utrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych - wycenia się
w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania.

44.

Odpisy aktualizujące należności - wartośc należności aktualizuje się uwzględniając stopień
prawdopodobieństwa

ich

zapłaty

dokonanie

poprzez

odpisu

aktualizującego

na

dzień

bilansowy, tj. 31 grudnia danego roku. Aktualizacji należności dokonuje się w odniesieniu do:
a)

należności

od

dłużników

postawionych

w

stan

likwidacji

lub

stan

upadłości

-

do wysokości należności nie objęte] gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności
zgłoszonej Iikwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w póstępowaniu upadłościowym;
b)

należności od

dłużników w przypadku oddalenia wniosku 0 ogłoszenie upadłości, jeżeli

majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności;
c)

należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega,
a według sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie
nie jest prawdopodobna - do wysokości kwoty kwestionowanej, niepokrytej gwarancją lub
innym zabezpieczeniem należności;

d)

należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do
których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot,
do czasu ich otrzymania lub odpisania;

e)

należności przeterminowanych według struktury wiekowej należności, tj.:

str. 2
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dla należności, których termin płatności minął i znajdują się w przedziale okresu do
'30 dni po terminie płatności- nie dokonuje się odpisu aktualizującego należności;
dla należności, ktorych termin płatności minął i znajdują się w przedziale okresu od
91 dnia po terminie płatności do 180 dni po terminie płatności - dokonuje się
odpisu aktualizującego w wysokości 25% należności;
dla należności, ktorych termin płatności minął i znajdują się w przedziale okresu od
18]. dnia po terminie płatności do 365 dni po terminie płatności- dokonuje się
odpisu aktualizującego w wysokości 50% należności;
dla należności, których termin płatności minął i znajdują się w przedziale okresu od
366

dni

po

terminie

płatności

-

dokonuje

się

odpisu

aktualizującego

w wysokości 100% należności.
Na każdy dzień

bilansowy dokonuje się oceny przesłanek uzasadniających zmiany odpi5u

aktualizującego nalezności. tj.:
D

usunięcie (wykorzystanie odpisu, gdy należność jest już nie do odzyskania
i następuje usunięcie tej należności z ksiąg rachunkowych: WN 290; MA konta
zaśpołu 2);
odwrócenie (pomniejszenie wartości dokonanych odpisów oraz zaliczenie ich do
pozostałych przychodów operacyjnych, bądź finansoWych : WN 290 MA 760/750);

<3

podwyższenie (zwiększenie wartości dokonanych odpisów oraz zaliczenie ich do
pozostałych kosztów operacyjnych, bądź finansowych : WN 761/751 MA 290).

Oceny dokonuje się korzystając z informacji pochodzących z zewnętrznych i wewnętrznych żródeł,
na podstawie których ustala się, jakie zmiany zaszły w porównaniu do stanu w okresie, kiedy
dokonano ostatniego odpisu aktualizującego.
Wyłączeniom z dokonywania odpisów aktualizujących należności podlegają : spłacone w terminie
należności oraz należności od jednostek organizacyjnych takich, jak: urzędy skarbowe, zakłady
ubezpieczeń społecznych, jednostki budżetowe, zakłady budzetowe, gospodarstwa pomocnicze.
Odpisy

aktualizujące

wartość

należności

zalicza

się

odpowiednio

do

pozostałych

kosztów

operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, których odpis dotyczy.

Podpisłüiownego K i'egowego

Podpis Kierownika jednostki
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Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"
Siedziba jednostki: ul. Derkacza 10; 44-100 Gliwice.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji) v indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
miejsce na wpisanie treści

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz

1.

w przepisach szczególnych

wydanych

na

podstawie

ustawy o

finansach

publicznych zgodnie

2 niżej przedstawionymi zasadami.
2. Wartości niematerialne i prawne to według definicji zawartej w art. 3 ust.1 pkt 14 ustawy
o rachunkowości nabyte przez jednostkę , zaliczane do aktywów trwałych , prawa majątkowe
nadające się do gospodarczego wykorzysta nia, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności
niż

dłuższym

przeznaczone

rok,

do

używania

jednostki.

potrzeby

na

Są

to

w szczególności:
« autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
5 prawa do wynalazkow, patentow, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
know-how.
3. Wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje sie na koncie 020, zgodnie z przyjętymi zasadami
Zarządzenia Organizacyjnego Nr 79/10 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie szczegółoWych zasad ewidencjonowania i klasyfikowania zakupow składników majątku
majątkowych

wydatków

oraz

organizacyjne

jednostki

miejskie

przez

(z późn. zm.). W załączeniu dołącza się Załącznik Nr 1 do wlw Zarządzenia.
4. Wartości niematerialne i prawoe - w zależności od tego, w jaki sposob zostały przyjęte (nabyte,
wytworzone, otrzymane w formie darowizny) wycenia się według:
- cen nabycia,
- kosztow wytworzenia,
- ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu,
Na

dzień

bilansowy

wartości

niematerialne

i

się

wycenia

prawne

w

wartości

netto

tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5. Rzeczowe aktyWa trwałe obejmują:
- Środki trwałe,
- pozostałe środki trwałe,
- środki trwałe w budowie
6'.

Środki

trwałe

to

składniki

aktywów

zdefiniowane

w

art.

3

ust.1

pkt

15

ustawy

o rachunkowości,
7.

Środki trwale ewidencjonuje się w podziale na:
str. '1
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- podstawowe środki trwale na koncie 011 „Środki trwałe",
- pozostałe środki trwale na koncie 013 „Pozostałe środki trwale” ,
- zgodnie z przyjętymi zasadami Zarządzenia Organizacyjnego Nr 79/10 Prezydenta Miasta Gliwice
2

dnia

15

grudnia

roku

2010

w

sprawie

szczegółowych

ewidencjonowania

zasad

i klasyfikowania zakupów składników majątku oraz wydatkow majątkowych przez miejskie jednostki
organizacyjne (z późn. zm.)
3.

Odpisow

amortyzacyjnych

dokonuje

się

raz

do

roku

metodą

liniową

w

formie tabeli

amortyzacyjnej, ktora jest ewidencją planu i rzeczywistych odpisów amortyzacyjnych środków
trwałych.
9.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się

wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz
jed nostki w zakresie aktywów trwałych.
10. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się następująco:
w przypadku zakupu - według ceny nabycia,
w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia,
w przypadku darowizny - według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu,
w przypadku aktualizacji wyceny środków trwałych - według wartości przeszacowanej.
11. Środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie
decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.
12.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się wg wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów

umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy, atakże odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
13. Pozostałe środki trwale ujmuje się w ewidencji ilościowo wartościowej na koncie 013 „Pozostałe
środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Ewidencji na koncie 013 nie
podlegają składniki majątkowe o wartości początkowej nie przekraczającej 100,00 zł « będą one
podlegac ewidencji ilościowej.
14.
w

Wydatki
planie

na

zakupy

finansowym

składników

majątkowych

jednostki

w

paragrafie

wskazanych
„4210

w
-

pkt

13

Zakup

ujmuje

się

materiałów

iwyposażenia".
15.

Drobne przedmioty, takie jak Serwisy kawowe, serwisy obiadowe i inne naczynia, kosze na

śmieci, doniczki, tablice korkowe, kalkulatory (za wyjątkiem maszynek do liczenia), wiertła są w chwili
wydania do używania traktowane jako materiały eksploatacyjne i nie podlegają ewidencji.
16,

Środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu,

przystosowania, ulepszenia już istniejącego środka tnNałego.
Środki trwale w budowie zgodnie z art. 28 ust 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości wycenia się na dzień
bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
17.

Podstawą księgowania przychodu środków trwałych są przede wszystkim takie dokumenty, jak

faktura VAT lub rachunek, protokół odbioru powstałego w procesie budowy lub montażu. PK. DT.
18.

Podstawą księgowania rozchodu środków trwałych jest protokol postawienia w stan likwidacji,

polecenie księgowania, protokół kasacji pozostałych środków trwałych objętych ewidencją ilościowo
wartościową lub wyłącznie ilościową.
19.

W jednostce prowadzi się zapasy magazynowe obejmujące materiały. Nabywane materiały

wycenia sie w cenach zakupu, 2 ewidencji materialów wyłącza się materiały takie jak: materiały
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biurowe, paliwo itp.. Wartośc takich materialów odnosi się bezpośrednio po zakupie w ciężar
właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację niezużytych materiałów
i wprowadza je na stan zapasów, korygując koszty 0 wartość tego stanu pod data ostatniego dnia
danego roku. W następnym roku nie później niż pod data ostatniego dnia roku odnosi się je
odpowiednio w koszty.
20.

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia
Wyceniana

bilansowego.

są

w

wartości

nominalnej

z

łącznie

podatkiem

VAT,

a na dzień bilansowy - w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami
z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość
ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust.1 Ustawy
o rachunkowości).
21. Odsetki od należności, wtym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań
podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod
datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek naleznych na koniec kwartału,
22.

Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się na podstawie art. 28 ust1.pkt.10 Ustawy

o rachunkowości w wartości nominalnej.
23. Na podstawie postanowienia art. 28 ust 11 pkt 2 Ustawy o rachUnkowości zobowiązania na dzień
ich powstania wycenia się w księgach w wartości nominalnej.
24.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy na podstawie postanowienia art. 28 ustl pkt 8 ustawy

o rachunkowości zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z tym, że odsetki ujmuje
się w księgach w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału
w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.
25.

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości

nominalnej.
26.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, z zachowaniem zasady ostrożności,

biorąc

pod

uwagę

rzeczywiste

koszty

(ceny)

na

poniesione

nabycieiwytworzenie).

ich

W szczególności należy w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić:
zmniejszenia

wartości

użytkowej

składników

aktywów,

w

tym

również

te

dokonane

w postaci odpisów umorzeniowych,
- wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
- wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadeyczajne,
Powyższe zdarzenia uwzględniamy także wówczas, gdy zostaną one ujawnione między dniem
bilansowym a dniem, w którym rzeczywiscie następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Zarówno
wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów,
jak również wartości zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie.
Nie można kompensować ze sobą wartości różnych, co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów
izwiązanych z nimi kosztów oraz zysków i strat nadzwyczajnych.
27.

W księgach rachunkowych wynik finansowy ustalany jest na koncie 860 „Wynik finansowy".
poprzez przeksięgowanie na dzień bilansoWy na konto sald kont wynikowych,

Następuje to
a mianowicie:

27.1 Na stronę WN konta 860- „Wynik Fina nsowy” przeksięgowuje się:
- koszty według rodzaju - konto 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409,
- koszty finansowe - konto 751,
- pozostałe koszty operacyjne - konto ?61,
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27.2 Na stronie MA konta 860 „Wynik Finansowy" przeksięgowuje się:
- przychody z tytułu dochodów budżetowych i- konto 720,
- prZychody finansowe - konto 750,
i pozostałe przychody operacyjne ~ konto ?60.
Saldo konta 850 Wyraża na konie-c roku obrotowego Wynik finansom/y jednostki, saldo WN ~ stratę
netto, saldo MA- zysk netto.

Gio

n

Księgowy

Podpis Głównego Księgowego

',:- `r
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Podpis Kierownika jednostki

str. 4

Załącznik Nr 2 do punktu 4 Informacji Dodatkowej

Nazwa jednostki: Dorn Pomocy Społecznej DPDKA
Siedziba jednostki: 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 100

Omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:

i.

W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów
3)

środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne wg
cen
nabycia,
kosztów
wytworzenia
lub
wartosci
przeszacowanej,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzenioWE, atakże odpisy z tyt.
tFWałEj utraty wartości,
Cena nabycia składnika aktywów trwałych i obrotowych jest ceną
zakupu obejmującą kwotę należną Sprzedającemu bez podlegających
odliczeniu: podatku VAT i podatku akcyzowego, powiększona o obciążenia
publicznoprawne oraz o koszty
bezpośrednio związane z zakupem
i przystDSowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania, wraz
z kosztami transportu, załadunku wyładunku, składowania. W przypadku
braku możliwości ustalenia ceny nabycia składnika aktywów, przyjętego
w szczególności nieodpłatnie (darowizna), jego wycenę dokonuje się według
cen sprzedazy takiego samego lub podobnego przedmiotu (obiektu).
Koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie
oraz wartości niematerialnych i prawnych zawiera ogół poniesionych
kosztów za okres budowy, montażu, przystosowania I ulepszenia do dnia
bilanSDWego lub do dnia przyjecia danego składnika aktywów trwałych do
użytkowania; w tym także:
- podatek VAT i podatek akcyzowy nie podlegające odliczeniu,
Wartość peczątkową środków trwałych stanowiącą cene nabycia lub koszt
wytworzenia środka trwałego powiększają koszty ulepszenia: rozbudowy,
przebudowy, modernizacji i rekonstrukcji ~ powodujące, po zakończeniu
ulepszenia, podwyższenie wartości użytkowej danego środka trwałego w
stosunku do wartości posiadanej przy przyjęciu Środka trwałego do
użytkowania, mier20nej okresem użytkowania.
początkową Środków trwałych zmniejszają dokonywane odpisy
umorzeniowe (amortyzacyjne) w Celu uwzględnienia utraty ich wartości
wskutek upływu czasu.
Wartość

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu
po przyjęciu
środka trwałego do używania, a zakończenie z chwilą zrównania wartosci
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową
środka trwałego lub przeznaczenia do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia
jego niedoboru.
Odpisów

amortyzacyjnych

(umorzeniowych)

dokonuje

się

raz

do

roku

metodą liniową w formie tabeli amortyzacyjnej, która jest ewidencją planu
i rzeozywistych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania,
mogą być umarzana:
.
ksiązki I inne zbiory biblioteczne,
.
odzież i umundurowanie,
o

inwentarz zywy,

a

składniki majątku zaklasyfikowane clo pozostałych środków trwałych.

Amortyzacja środków jest dokonywana metodą liniową, za pomocą stawek
podatkowych.
Wartości niematerialne i praWne umarza się w czasie niezależnie od kwoty
jednostkową wartość początkową. deisów umorzeniowych
WNlP dokonuje się według stawki 50% w skali roku.

stanowiącej

Pozostałe środki trwałe umarzana są jednorazowo.
Inwentaryzacje w drodze spisu z natury środków trwałych (konto 011)
i pozostałych środków trwałych (konto 013) przeprowadza się zgodnie
z obowiązującą w Demu Instrukcją Inwentaryzacyjną.
Przedmioty długotrwałego użytkowania nie zaliczone do pozostałych środków
trwałych ewidencjonuje się ilościowo w Księgach Inwentarzowych. W naszej
jednostce są prowadzone ilościowe Księgi Inwentarzowe przedmiotów
znajdujących się na oddziale, kuchni i administracji. Pieczę nad ilościowymi
księgami

inwentarzowymi

sprawuje

Kierownik

Działu

Administracyjno-

Gospodarczego.
Prywatne przedmioty mieszkańców ewidencjonuje się również ilościowo
w Księdze Inwentarzowej i oznakowuje literą P lub Pr.
Składników majątkowych ujętych wyłącznie w ewidencji ilościowej nie
inwentaryzuje się drogą spisu z natury.
b)

wartości rozchodów rzeczowych składników obrotowych ~ wg
najwcześniejszych)

c)
d)

rzecżowe składniki aktywów obrotowych - wg cen zakupu,
aktywa pieniężne - w wartości nominalnej

e)

FIFO

(tj. cen

należności, na potrzeby:
- ujęcia w księgach rachunkowych - kwocie minimalnej (którą jest kwota
uwidoczniona w odpowiednim dokumencie księgowym (np. faktura, rachunek,
lista płac),
- sporządzenia bilansu (wycena bilansowa) - w kwocie wymaganej zapłaty,
zachowaniem
zasady
ostrożności,
czyli
po
uwzględnieniu
odpisów
aktualizujących wartość,
z

f)

9)

zobowiązania, na potrzeby:
- ujęcia w księgach rachunkowych - kwocie minimalnej (którą jest kwota
uwidoczniona w odpowiednim dokumencie księgowym,
- sporządzenia bilansu (wycena bilansowa) - w kwocie wymaganej zapłaty.
kapitały
(fundusze)
własne
oraz
pozostałe
aktywa
i
pasywa
w wartości nominalnej.

Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku
na dzień bilansowy.
Zgodnie z przepisami art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości wartość należności
aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:
a)
należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości do
wysokości
należności
nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem
należności, zgłoszonej Iikwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu
upadłościowym,
b)

należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku 0 ogłoszenie upadłości,
jeżeli
majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów pOStępowania
upadłościowego - w pełnej wysokości należności,
c)
należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik
zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności
w umownej kwocie niejest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją
lub innym zabezpieczeniem należności,
d)
należności stanowiących równowartość

kwot podwyższających należności,
w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości
tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,

e)

należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu
nieściągalności , w przypadkach uzasadnionych rodzajem
prowadzonej działalności lub strukturą odbiorcow - w wysokości wiarygodnie
prawdopodobieństwa

oszacowane] kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.
Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia i przypisane im
wartości odpisów aktualizujących stosuje się następująco:
I
do 6 m-cy - bez odpisu aktualizującego,
I
I

powyżej 6 m-cy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 50% nalezności,
powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

Odsetki od niezapłaconych w terminie należności naliczone za IV kwartał, a których
mozliwość wyegzekwowania jest znikoma
podlegają odpisom aktualizującym
w dniu ich naliczenia, pod datą 31 grudnia.
Wszelkie faktury i rachunki z tytułu dostaw, robót i usług wpływające do jednostki
do dnia 3 miesiąca następnego po miesiącu, którego one dotyczą są ujmowane
w koszty danego miesiąca, natomiast za miesiąc grudzień do 25 stycznia.
Jednostka prowadzi rachunek depozytowy dla środków pieniężnych mieszkańców
Domu.
W jednostce funkcjonuje obrot kasowy( szczególnie ze względu na wpłaty i wypłaty
gotówki mieszkańcow Domu).
W

jednostce
funkcjonuje
również
magazyn
żywności
przygotowywane na miejscu posilki dla mieszkańców Domu.
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Załącznik nr 2 do punktu 4. informacji dodatkowej za rok

Nazwa jednostki:

GLIWICKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Siedziba jednostki:

Gliwice. ul. Dolnej Wei 74

Omówienia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. w tym metod wyceny aktywów i pasywów (takze
amortyzacji) n indywidualnych. pnyjętych przez jednostkę organizacyjną:
miejsce na wpisanie treści
Jednostka nie przyjęła innych istotnych zasad rachunkowości niż wymienione w zał. nr 1 punktu 4 informacji
dodatkowej.
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Załącznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkowej

Nazwa jednostki: Gliwickie Centrum Drganizacji Pozarządowych
Siedziba jednostki: 44-100 Gliwice ui. Zwycięstwa 1.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji) - indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
1.

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach ustaliło zasady funkcchOWania
konta 290 - ., Odpisy aktualizujące należności „

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących wartośc należności wątpliwych. Należności
wątpliwe to takie„ co do których istnieje pradepodobieńshn/o, że nie zostaną zapłacone w terminie i w
pełnej wysokości, a przedwczesne byłoby uznanie ich za nieściągalne.
Dokumenty stanowiące podstawę księgowania odpisu aktualizującego powinny określać szczegółami
przesłanki jego dokonania. Aktualizacja nie zwalnia od działań służących ściągnięciu należności.
Odpisy aktualizujące należności powinny byc uzasadnione opisem okoliczności
uprawdopodobniających ich nieściągalnośó . Wartosc nalezności aktualizuje się. uwzględniając
stopien prawdopodobienstwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. w odniesieniu
do:
1.

2.

Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości- do wysokości
nalezności nieobjęte] j gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności. zgłoszonej
Iikwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postepowaniu upadłościowym.
Należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. jeżeli majątek
dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej
wysokości należności,

3.

4.

5.

należności kWestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według
oceny sytuacji majątkowej i ñnansowej dłużnika spłata należności niejest prawdopodobna. do
wysokości niepokrytej gwarancjąlub innym zabezpieczeniem należności.
Należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do
których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich
otrzymania lub odpisania.
Należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu
prawdopodobieńshua nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej
działalności lub strukturą odbiorców w wysokości wiarygodnie oszacowane] kwoty odpisu .

W sytuacji, gdy jednostka ożna. że sytuacja finansowa dłużnika jest dobra lub jednostka nie jest w
stanie określic sytuacji majątkowej dłużnika oraz istnieje pewność, że zaległa należność poprzez
postępowanie sądowe zostanie odzyskana może zrezygnować z utworzenia odpisu aktualizującego.

2.

Jednostka nie prowadzi magazynu środków czystości i materiałów biurowych. Materiały te są
bezpośrednio wydaWane do zużycia po zakupie. Materiały nie są magazynowane, są
uzupełniane na bieżąco .

str. 1
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3.

W księgach prowadzonych przez GCOP. w przypadku projektów unijnych. składniki majątku
spełniające deflnicję środkow tmałych oraz wartości niematsrialnyoh. których wartość
początkowa nie przekracza kwoty 10.000.00 zł umarza się jadnorazowo w miesiącu oddania
do używania 3 Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszty uzyskania przychodów.
Gdy wartosć początkowa środka trwałego albo wartosci niematerialnej i prawnej w dniu
plzyjęoia do używania jest Wyzsza niz 10.000 zł. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się
zgodnie z zapisami ustawy o PDOP. Pozostały majątek zakupiony ze środków budżetowych
ewidencjonuje się [ umarza zgodnie zjednoiitymi zasadami obowiązującymi Urząd Miejski i
pozostałe jednostki organizacyjne. .

Podpis Główneçjo Księgowego

Podpis Kierovvnika jednostki
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Nazwa jednostki: MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
Siedziba jednostki: 44-109 GLIWICE UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 25 C

Rachunkowość jednostki obejmuje:_

..

przyjęte zasady (politykę) rachunkowosci.

-

prowadzenie na podstawie dowodow ksiegowych. ksiąg rachunkowych, ujmujących
opisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

-

odliczanie podatku VAT od zakupów w pełnej wysokości.

strukturą (za

pomocą

współczynnika i prewspołczynnika) [ub nieodliczanie .podatku VAT jesli zakup niejest
związany ze sprzedażą opodatkowaną VAT
-

okresowe

ustalenie

lub

sprawdzenie

drogą

inwentaryzacji

rzeczywistego

stanu

aktywów i pasywów.
-

wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego.

.p

sporządzenie sprawozdań finansowych,

-

gromadzenie i przechowywanie dowodow księgowych oraz pozostałej dokumentacji.

:

jednostka w ramach przyjętych zasad będzie stosowała uproszczenia w ewidencji.
które nie bedą wywierały istotnego wpływu na sytuacje i wynik finansowy jednostki.

'Zapsy

w

księgach

rachunkowych

uważa

się

za

dokonywane

na

bieżąco,

jeżeli

wszystkie operacje za dany okres sprawozdawczy zostaną ujęte w księgach, nie później niż
w ciągu 15 dni po zakonczeniu okresu.

Ze

względu

na

terminowośc

sprawozdań

przyjęto

zasadę.

że

wszystkie

dokumenty

wpływające do działu ksiegowosci do ostatniego dnia miesiąca dotyczące danego miesiąca
zalicza

się

do

kosztów

danego

okresu.

natomiast

wpływające

od

pierwszego

dnia

następnego miesiąca zalicza się do kosztów miesiąca bieżącego.

Księgi

rachunkowe

otwierane

są

na

dzień

rozpoczynający

każdy

rok

obrotowy

i

zamykane na koniec każdego roku obrotowego.

Terminy i częstotliwość przeprowadzenia inwentaryzacji.

1.

Z uwagi na to, iż składniki majątku jednostki znajdują sie na terenie strzeżonym.
materiały i towary objęte są ewidencją ilościowo - wartosciową ustala się. że:

str. 1
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-

Środki trwałe inwentaryzowane będą nie rzadziej niż raz na 4 lata,

0

wyposażenie inwantaryzowane będzie nie rzadziej niż raz na 4 lata

a

pozostałe, tj: środki pieniężne, materiały. druki ścisłego zarachowania. należności i
Środki trwałe w budowie inwentaryzowane będą nie rzadziej niż raz w roku

o

wartości niematerialne i prawne raz w roku

-

przenośny

sprzęt

elektroniczny

jak

np.

notebooki,

laptopy

oraz

telefony

komorkowe inwentaryzuje sie co roku
I

ieki dla pacjentów Izby Wytrzeźwień inwentaryzuje się ilościowo raz w roku

Przez

teren

dostępem

strzeżony

osob

należy

rozumieć

nieuprawnionych,

np.

miejsce.

które

posiadające

jest

zabezpieczone

ogrodzenie

przed

uniemożliwiające

przedostanie się osób nieupoważnionych oraz dozorowane stale przez straż zakładową
lub wynajętą W tym celu firmą zajmującą się ochroną mienia. Mogą to być: również
odrębnie

stojące

obiekty(budynki)

posiadające

zamkniecie

uniemożliwiające

przedostanie się do wewnątrz bez pozostawienia sladow włamania.

Poza

terenem

przeprowadza

strzeżonym
się

inwentaryzacje

corocznie.

(np.

majątku

konstrukcje

drogą

kwiatowe,

spisu

z

parki.

natury

skwery

z

wyposażeniem itp.)

WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

1. Zasady wyceny aktywów

I

środki trWałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub
kosztow

wytworzenia.

lub

wartości

przeszacowanej

pomniejszonych

o

odpisy

amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu utraty wartosci,
-

nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji Według zasad, stosowanych do środków oraz wartości niematerialnych i prawnych
lub według ceny rynkowej. bądż inaczej okreslonej wartosci godziwej,

-

rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen

nabycia

lub kosztow

wytworzenia nie wyzszych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
-

należności i udzielone pożyczki - w kWDcie wymaganej zapłaty. z zachowaniem
ostroznosci,

-

zobowiązania -w kwocie wymaganej zapłaty,

.

kapitały Ifunduszel ~ własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
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Cena

nabycia

to

cena

zakupu

składników

aktywów.

obejmująca

kwote

należną

sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatków od towarów i usług oraz podatku
akcyzowego,

w

przypadku

publicznoprawnym

oraz

importu

powiększona

powiekszona
o

koszty

o

obciążenia

bezposrednie,

o

związane

charakterze
z

zakupem

i

przystosowaniem składników do stanu zdatnego do używania lub wprowadzania do obrotu.
łącznie Z kosztami transportu, załadunku. wyładunku, składowania lub Wprowadzenia do
obrotu. a obniżona o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski.
`Jeżeli

nie

jest

możliwe

ustalenie

ceny

nabycia

składnika

aktywów,

a

szczególnosci

przyjętego nie odpłatnie, wtym w drodze darowizny -jego wyceny dokonuje się według ceny
sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Cena sprzedaży netto składnika aktywów - za cene pmyjmuje się możliwą do uzyskania na
dzień bilansowy cene jego sprzedazy bez podatku od towarów i usług podatku akcyzowego z
pomniejszoną

o rabaty

przystosowaniem

upuaty

składnika

i

inne

podobne

aktywów do

zmniejszenia

sprzedaży,

a

oraz

koszty

powiększoną

o

związane

należną

z

dotacje

przedmiotową. Jeżeli nie jest mozliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika
aktywów należny w inny sposób okreslić jego wartość godziwa`
1_
zostać

Za wartosc godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mogłby
wymieniony,

a zobowiązania

uregulowane

na

warunkach

transakcji

rynkowej

pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi niepowiązanymi .ze sobą stronami.
2.

Trwała utrata wartosci - zachodzi wtedy] gdy istnieje duże prawdopodobieństwo.

że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej
części lub całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu
aktualizacyjnego

doprowadzającego

wartosć

składnika

aktywów

wynikającą

z

ksiąg

rachunkowych do ceny sprzedaży netto. a w przypadku jej braku do ustalonej w inny sposób
wartosci godziwej.
3.

Cena nabycia i koszt wytworzenia srodkow trwałych w budowie, srodkow tnivałych

oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez
jednostkę za okres budowy. montażu. przystosowania i ulepszenia. do dnia bilansowego lub
przyjęcia do używania. wtym rowniez nie podlegający odliczeniu podatek VAT i akcyza oraz
koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania.
Rozpoczynając

inwestycje

skarbowych) jakie

należy

będzie jej

opodatkowaną VAT w MZUK.

ustalić

i jasno

przeznaczenie,

czy

okreslic
będzie

(pod
ona

groźbą

związana

sankcji
ze

karno-

sprzedażą

co daje prawo do pełnego bądż czesciowego odliczania

podatku VAT z inwestycji (pod warunkiem nie zmienności jej przeznaczenia przez okres 10
lat.)
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Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania pracownik właściwy merytorycznie w
porozumieniu

:działem

technicznym

lub

informatykiem,

jeżeli

przyjęcie

dotyczy

sprzętu elektronicznego - dokonuje prawidłowego zakwalifikowania środka trwałego
(rodzaj, grupa, stawka amortyzacyjna). Stosowaną metodą amortyzacji jest metoda
liniowa.

Wartość początkową Środków trwałych zmniejszają odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne
dokonywane w celu uwzglednienia utraty ich wartości. na skutek używania lub upływu czasu.
Wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy umorzeniowe i
amortyzacyjne mogą ulegac aktualizacji wyceny.

W latach kolejnych aktualizacji wyceny środków trwałych z grupy 0 w "Grunty" i 1~"Budynki i
lokale"

dokonuje

przekroczy

w

się

jeżeli

suma

poszczególnych

wskaźników

latach

łącznie

wzrostu
20%.

cen

Sumę

nakładów

wskaźników

inwestycyjnych
cen

nakładów

inwestycyjnych liczy sie począwszy od wskaźnika za cztery kwartały 2017 r. Zmian w
ewidencji księgoWej dokonuje się W roku następującym po roku w którym suma wskaźników
przekroczy 20%

i od tego roku rozpoczyna się ponowne sumowanie wskaźników cen

nakładów inwestycyjnych Aktualizacji

dokonuje się

na podstawie

odrębnego polecenia

służbowego Prezydenta Miasta Gliwice."

Ustalona w wyniku

aktualizacji wyceny wartość

ksiegowa

netto środka trwałego

nie

powinna być wyższa od jego wartości godziwej. której odpisanie w przewidywanym okresie
jego dalszego uzywania jest ekonomicznie uzasadnione.

Powstałą na skutek aktualizacji wyceny rożnice wartości netto środków trwałych odnosi się
na fundusz jednostki.

Należności

Należności podlegają obowiązkowi okresowego sprawdzania stanu tych aktywów w drodze
uzyskania potwierdzenia ich wartości albo otrzymania informacji o innym ich stanie oraz
ustalenia ewentualnych

różnic.

Od niezapłaconych w terminie należności są naliczane

odsetki. MZUK stosuje odsetki od transakcji handlowych umownych i bezumownych. Przy
transakcjach umownych dodatkowo naliczana jest opłata - koszty odzyskiwania należności
-zgodnie z

ustawą z dnia

08.03.2013r.

o

przaciwdziałaniu

nadmiernym

opóźnieniom

w transakcjach handlowych. stanowiąca rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.)
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W MZUK przyjmuje się zasade nie naliczania i nie egzekwowania odsetek od należności
uregulowanych mniejszych niż kwota 6,00 zł., co stanowi koszt listu poleconego ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.

Nadpłaty Z tyt.

należności budżetowych do kwoty 8.00 zł.

są

zaliczane do pozostałych przychodów.

W MZUK przyjęte są następujące zasady dot. terminow płatności:

o

21 dni -faktury czynszowe, usługa pogrzebowa (szpitale), dzierżawy

-

30 dni - za usługi pogrzebowe platne bezpośrednio przez zleceniodawcę

:I

35 dni - za usługi pogrzebowe płatne W przypadku rozliczeń przez ZUS

-

14 dni -- pozostałe faktury
(chyba, że umowa stanowi inaczej)

Odpis aktualizujący należności

W MZUK dokonuje się odpieu aktualizującego należności raz w roku na dzień bilansowy wg
nastepujących zasad:

należności Wymagalne o przekroczonym terminie płatności od 1 mica do 3 m-oy 45%

należności wymagalne o przekroczonym terminie płatności od 3 m-cy do 6 m-cy 25%

należności wymagalne c przekroczonym terminie płatności od 5 m-cy do 12 m~cy~5ü%

należności wymagalne o przekroczonym terminie płatności powyżej roku 80%.

deiśow

aktualizujących

jednorazowo

na

należności

koniec roku W 70%

dotyczacych

Izby

Wytrzeźwień

dokonuje

aie

należności wymagalne o przekroczonym terminie

płatności od 8 m-cy do 12 rrr-cy oraz w 100% powyżej roku„ Od 2011 roku nie wykazuje się
na koncie 290 odsetek.

Do konta 290 prowadzona jest tabela wg kontrahentow,

Umarzanie należności
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Cywilnoprawnych- Należności umarzana są decyzją Dyrektora MZUK` po Wcześniejszym
uzgodnieniu z Radcą Prawnym i Gł. księgowym do kwoty i na zasadach wskazanych w
Uchwale Rady Miejskiej.

Publicznoprawnych o charakterze niepodatkowych należności budżetowych:

gjmggzregje należności
Umorzenie ma charakter nadzwyczajny i winno być zastosowane w przypadku, gdy inna ulga
w spłacie należności (rozłożenie zapłaty należności na raty i odroczenie terminu płatności)
okazałaby się niewystarczająca.

Do

każdego

umorzenia wydawana jest decyzja,

ktorą

pozostawia się w aktach sprawy.
Wniosek o umorzenie nalezności powinien być złożony w formie pisemnej: osobiście lub za
pośrednictwem
szczogółowej

Przy

poczty.

analizy

ich

rozpatrywaniu

zasadności

wnioskow

dział windykacji

poprzez zbadanie

sytuacji

winien

majątkowej

dokonac
irodzinnej

wnioskodawcy.

Umorzenie należności nastepuje pod datą oświadczenia Wierzyciele o zwolnieniu z długu.

Wykazy umorzonych należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień podlegaja odnotowaniu na
kartach ewidencyjnych oraz podlegają sumarycznemu księgowaniu na koncie 221 - oraz na
koncie ?B'T- „Pozostałe koszty operacyjne".

Imienny wykaz udzielonych ulg w spłaci w postaci umorzenia przekazuje się raz na kwartał
do właściwej komorki Urzędu Miasta Gliwice, celem publikacji w BIP.

Należności nieściągalne

Należności nieściągalne to należnosci. co do ktorych wierzyciel dysponuje odpowiednimi
dowodami

stwierdzającym,

że

nie

ma

możliwości

ich

zaspokojenia

(np.

protokol

nieściągalności wydany przez właściwy organ w wyniku postępowania egzekucyjnego, akt
zgonu dłużnika lub dokument stwierdzajacy brak majątku. z którego można by pokryc
należnośc), W sytuacji stwierdzenia nastepujących przesłanek:

-

zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska
sie kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji naleznosci niepodatkowej;

-

dłużnik bedący osobą fizyczną zmarł. nie pozostawiając Składników majątkowych
umozliwiajacych zaspokojenie naleznosci, a odpowiedzialnosc z tytułu nalezności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
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-

w dokumentacji

przesłanej

przez

Urząd

Skarbowy stwierdzono

brak

składników

majątkowych umożliwiających zaspokojenie należności niepodatkowej z tytułu opłaty
za doprowadzenie i pobyt W izbie Wytrzeźwień;
-

drobne kwoty należnosci. ktorych nie można jeszcze uznać za przedaWnione, ale
które figurują na koncie od dłuższego czasu i nie wykazują zmian

Dział Windykacji przygotowuje wniosek o dokonanie odpisania naleznosci niepodatkowych
wg wzoru stanowiącego załącznik.

Zasady wyceny pasywów

Do pasywów zaliczamy:

1.

I

fundusz jednostki.

-

zobowiązania krotkoterminowe i fundusze specjalne

Fundusz jednostki

ujmuje

się w

księgach

rachunkowych z

podziałem

obejmującym

majątek trwały i obrotowyjednostki i ich zmiany.

2. Zobowiązania - ogoł zobowiązań z tytułu dostaw i usług. a także całość lub tę część
pozostałych zobowiązań,

które stają się wymagalne w przeciągu

12 miesięcy od dnia

bilansowego. w kwocie brutto łącznie z naliczonym podatkiem VAT. Z tytułu opóźnienia w
zapłacie kwot określonych fakturą wierzyciel może naliczyć odsetki, W związku z tym dłużnik
zobowiązany jest zaksięgować naiiczone odsetki w momencie ich zapłaty lub w wysokosci
odsetek należnych na koniec kwartału.

Na zobowiązania składają się:

-

zobowiązania z tytułu dostaw i usług,

I

zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych.

I

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń'

-

pozostałe zobowiązania.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług traktuje się jako zobowiązania krótkoterminową

Zobowiązania

z tytułu

wynagrodzeń

są to

kwoty

należne,

lecz

do

dnia

bilansowego

niezapłacone. Ustalenia nadwyżki lub niedoboru budzetu dotyczące dochodów i wydatków
są

ujmowane

w

zakresie

faktycznym

(kasowo

zrealizawanych)

Wpływow

i

wydatków.
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dokonanych na bankowych rachunkach budżetów oraz rachunkach bieżących dochodów i
wydatków budżetowych.

Wynik na działalność to różnica między;

sumą należnych przychodów ze sprzedaży usług i pozostałych przychodów finansowych, a
poniesionymi

kosztami

na

działalność

oraz

odpieaniem

należności

umorzonych.

nieściągalnych.

Na decyzje dotyczące
terminem

płatności

zastępczych.

są

pozwolenia

zmożliwością jej

tworzone

rezerwy

na wycinkę drzew i

umorzenia
na

pod

zobowiązania.

krzewów z odroczonym

warunkiem
ponieważ

dokonania
jednostka

nasadzeń
podejmuje

wszelkie działania w kierunku realizacji warunku zawartego w decyzji w sprawie nasadzeń
zastępczych (760-840). Z chwilą dokonania nasadzeń na podstawie informacji z działu
zieleni rezerwa zostaje rozwiązana.

lyeEkToR

Podpis Głównego Księgowego

Podpis

'erownika jednostki

str. 8

Załącznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkowej

Nazwa jednostki: QŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Siedziba jednostki: 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9

Omówienie przyjętych zsd (polityki) rachunkowości, wtym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
1.

Zgodnie z wprowadzonymi pnez Miasto Gliwice jednoiitymi zasadami obowiązującymi Urząd
Miejski i pozostałe jednostki organizacyjne w zakresie gospodarowania majątkiem trwałym,
wprowadzono zasadę. iż składniki majątku zakupione z dotacji lub ze środków zewnętrznych.
zaiicza sie do środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 'D'i'i - Środki trwałe' lub
odpowiednio do wartości niematerialnych i praWnych ewidencjonowanych na koncie '020 wartości niematerialne i praWne' jeżeli ich jednostkowa wartośc początkowa jest równa iub
wieksza kwocie określonej w ustawie o podatku dochodoWym od osób fizycznych jako kwota
od której zakupionych lub wytworzonych składników majątku nie mozna jednorazowo zaliczyc
w koszty. tj. 10.000,00 zł,
Odpisow aktualizujących należności dokonuje się indywidualnie do każdego typu naleznosci
i nie tworzy sie struktury wiekowej nalezności. Wartość dokonywanego odpisu wynika
z charakterystyki rodzaju nalezności. przyczyny powstania zaległości, a w szczególnosci
sytuacji chansowej osob zobowiązanych_
Wartość. odpisów aktualizujących nalezności wynika z następującego sposobu dokonywania
odpisu:
a) opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej) - 100%
nalezności wymagalnych;
b) opłaty za usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne. specjalistyczne - należności przekazane do
egzekucji. należności wobec których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe;
c) dopłata rodziny do pobytu osob w Domach Pomocy Społecznej - należności przekazane
do egzekucji. należnosci, wobec których toczy się postępowanie administracyjne (np.
poszukiwanie masy spadkowej);
d) opłata za pobyt w mieszkaniach chronionych - naleznosci przekazane do egzekucji.
należności od dłużników. u których brakjest możliwości ustalenia miejsca pobytu
e) fundusz alimentacyjny - wszystkie należności poza należnościami z bieżącego okresu
f)
9)

zasiłkowego tj. salda na dzień 30.09 danego roku bilansowego;
zaliczka alimentacyjna - 100% - brak wypłacanej zaliczki od 2003 roku;
nienaleznie pobrane świadczenia - należności powyzej roku. należności przekazane do
egzekucji. należności od dluznikow u których brak jest możłiwości ustalenia miejsca
pobytu. naieżności. wobec których toczy się postępowanie administracyjne (odwołania

do SKO) lub sądowe;
koszty upomnienia - 100% należności wymagalnych
pozostałe (niewymienione) - należnosci przekazane do egzekucji. należności, wobec
których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe, należności od dłużników,
u których brak jest możliwosci ustalenia miejsca pobytu.
W koszty danego roku bilansowego zalicza się zgodnie z zasadą memoriału wszystkie
zobowiązania jego dotyczące. ktore wpłynęły do działu ksiegowosci iub zostały naliczone za
dany okres (np. wynagrodzenia, składki ZUS, FP) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznego
RB 4288.
Decyzje przyznające świadczenia nie są księgowane jako zobowiązania (krótkoterminowe lub
długoterminowe - cześc decyzji wydawana jest bezterminowo tj. do dnia utraty uprawnień_
zmiany miejsca zamieszkani lub zgonu) - zasiłki i świadczenia dla klientów o charakterze
finansowym, zalicza się w koszty miesiąca w ktorym zostały wypłacone. swiadczenia niepodjęte
z kasy] zwrocone jako niepodjęte przekazy pocztowe lub transakcje odrzucone przez bank. nie
są uznawane za zobowiązania danego miesiąca i podlegają ocenie prawidłowości lub
zasadnosci ponownej wyptaty swiadczenia. Koszty składek społecznych i zdrowotnych za
klientow zaliczane są do miesiąca którego dotyczą lub w miesiącu sporządzenia/rozliczenia
korekty.
Nie stosuje sie księgowanie jako zobowiązania długoterminowe decyzji
h)
i)
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Zakupy materiałow są księgowan w 100% w koszty i wydawane bezpośrednio do zuzycia.

4,

5.

W przychody danego roku bilansowego zalicza się zgodnie z zasadą memoriału wszystkie
nalezności prawomocne (ujawnione w danym roku). ktore wpłynęły do działu księgowości do
dnia sporzadzenia sprawozdania rocznego RB -273 lub REi-272.
Należności skarbu państwa księguje się w 100% na kontach zespołu „7”

6.
Rodzaj należności'
opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej (rodzinnej l instytucjonalnej)

Sposób odpisu
100% naleznosci wymagalnych
naleznosci przekazane do egzekucji

opłaty za usługi opiekuńcze.
rehabilitacyjne, specjalistyczne

dopłata rodziny do pobytu osob w
Domach Pomocy Społecznej

należnosci. wobec których toczy się
postępowanie administracyjne lub sądowe
(np. poszukiwania masy spadkowej)
naleznosci przekazane do egzekucji
należnosci. wobec których toczy się
postępowanie administracyjna

opłata za pobyt w mieszkaniach
chronionych

naleznosci przekazane do egzekucji
należnosci od dluznikow. u których brak jest
mozliwosci ustalenia miejsca pobytu

fundusz alimentacyjny

wszystkie naleznosci poza należnościami z
bieżącego okresu zasiłkowego tj. salda na
dzień 30.09

zaliczka alimentacyjna ' i

100% - brak wypłacanej zaliczki od 2008 roku
naleznosci powyżej roku
naleznosci przekazane do egzekucji

nienależnie pobrane świadczenia

naleznosci od dluznikow. u których brak jest
mozliwosci ustalenia miejsca pobytu.
należnosci. wobec których toczy się
postępowanie administracyjne (odwołania do
SKO) lub sądowe

KCH-SHY upomnienia

100% należności wymagalnych

pozostale - niewymienione

naleznosci przekazane do egzekucji
naleznosci, wobec których tocZy się
postępowanie administracyjna lub sądowe
należnosci od dłużników, u których brakjest
możliwosci ustalenia miejsca pobytu
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Nazwa jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach
Siedziba jednostki: 44-103 Gliwice. ul. Sikorskiego 134
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji) -indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
1.

AktyWa i pasywa wyceniana są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości.
w sposob przewidziany ustawa o rachunkowości.

2.

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według:
- zasad określonych w warunkach o przyznaniu dotacji.
- stawek okraśionych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
Odpisy umorzeniowe (amortyzacyjna) środków trwałych oraz wartości niematerialnych
r' prawnych

ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku, Wedlug stawek
amortyzacyjnych okreslonych w ustawia o podatku dochodowym od osób prawnych, metoda
liniowa.
Skladniki majątku w przedziale od 100, 00 do 10 000,00 zł. umarza sie jadnorazowo przez
spisania w koszty w miesiacu przyjęcia do używania i podlegaja ewidencji bilansowej na
kontach 073 - Pozostala Srodki trwaie, 020 Wartosci niematerialna lprawne.
Skladniki majatku o wartości początkowej nie przekraczającej 100,00 zl., a które z zalożenia
maja słuzyć dłużej niż jeden rok obejmowana sa ewidencja ilościowa - pozabiiansowa.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia iub kosztow
wytworzenia.
W przypadku braku możliwości ustalania ceny nabycia składnika aktywów przyjętego
nieodpłatnie (darowizna), jego wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego
lub podobnego przedmiotu (obiektu).
8.

Jednostka nie prowadzi obrotu magazynowego. Dokonywane zakupy, traktowane są jako
zakupy materialów akspioatacyjnych i nie podlegają ewidencji.

9„

Należności i zobowiazania wycenia się w kwocie wymaganej zaptaty.
10. Fundusze wlasna oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
11. Jednostka nie prowadzi obrotu kasowego i nie odlicza podatku VAT

GLÓWNY katan. wv
mgr [[ulina
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Nazwa jednostki: Straż Miejska w Gliwicach
Siedziba jednostki: 44-121 Gliwice LII. Bolesława Śmiałego 2A

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
ipasywów

(także

amortyzacji)

-

indywidualnych,

przyjętych

przez

jednostkę

organizacyjną:

Jednostka nie przyjęła innych istotnych zasad rachunkowości niż wymienione w załączniku
nr 1 do punktu 4 informacji dodatkowej.
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Nazwa Jednostki: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Siedziba jed nostki: ul. Plac Inwalidów Wojennych 1144400 Gliwice

OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM
METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI) _
INDYWIDUALNYCH, PRZYJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ:

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH

- w pkt. 1 konta bilansowe dodaje się konto 074 otrzym uje brzmienie:

Konto 074 - Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów tnmraiych

Konto D74 służy do ewidencjonowania odpisów aktualizujących zmniejszających wartości rzeczowych
aktywów trwałych.

Na stronie Wn konta 074 ujmuje się zmniejszenia z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów
trwałych w korespondencji z kontem EDO, w tym zmniejszenia odpisów aktualizujących wartość
gruntów.

Na stronie Ma ujmuje się zwiększenia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów
trwałych w korespondencji z kontem 800, np. odpisy aktualizujące wartość gruntów w związku ze
zmianą formy władania.

Ewidencję analityczną prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie odpisów aktualizujących wartość
gruntów w podziale jak wskazano w zakresie konta 011.

Konto 074 może wykazywać saido Ma, które wyraża stan odpisów z tytułu trwałej utraty wartości
rzeczowych aktywów trwałych.

ll.

ZASADY EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH i WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
Za wartość początkową środka trwałego przyjmuje się:
c.

wartość unkową - w przypadku nabycia środka tniyaiego w drodze darowizny lub w inny
nieodpłatny sposób r za którą przyjmuje się wartość 2 dnia nabycia określoną na podstawie
przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowościw obrocie składnikami majątkowymi tego
samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, chyba że umowa
darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.
W przypadku nieruchomości zastosowanie mają:
str. 1
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Polecenie Slużbowe nr lll/10 z. późn. zm.
dotyczy: zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych, dla ktorych brak jest
dokumentow żródłowych stanowiących podstawę do ich wyceny.

Prawo użytkowania wieczystego gruntów umarza się i amortyzuje według stawki 5% w skali roku.
Jeżeli środki trwałe nabyte tą drogą wymagają montażu, to ich wartość powiększa się o wydatki
poniesione na montaż.
W przypadku nieruchomości przekazywanych przez Urząd Miejski dla ktorych brak jest wartości

d.

początkowej, zostaje ona wyliczona zgodnie z obowiązującymi PoIeCeniami służbowymi Prezydenta
Miasta.
Grunty należące do miasta, przekazane w użytkowanie wieczyste, znajdująca się na dzień 1 stycznia
2018 r., w ewidencji pozabilansowej, zostały przeniesione do ewidencji bilansowej, przy czym
terminem ostatecznym realizacji zadaniajest 31 grudnia 2018 r.

lll.

WYCENA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH l PRAWNYCH
Dla należności wątpliwych z tytułu opłat czynszowych ZGM ujmuje odpisy aktualizujące syntetycznie.
Analityczne rozbicie prowadzone jest przez zarządców, z którymi zostały zawarte porozumienia na
zarządzanie zasobem komunalnym.
Oceny dokonuje się korzystając z informacji pochodzących z zewnętrznych i wewnętrznych żrodeł, na
podstawie których ustala się jakie zmiany zaszły w porownaniu do stanu w okresie, kiedy dokonano ostatniego
odpisu aktualizującego.

Odpisy aktualizujące należności tworzy się w sposób indywidualny lub zbioroWy:

a)

Odpisy aktualizujące indywidualne tworzy się dla konkretnej należności od danego kontrahenta

b)

odpisy aktualizujące zbiorowe tworzy się dla poszczególnych grup należności o podobnym charakterze,
spełniających podobne funkcje

Odpisy zbiorcze tworzy się w przypadku aktualizacji należności z tytułu najmu lokali na podstawie dokumentów
przekazanych przez zarządców ZBM ITBS i ZBM II TBS, którzy prowadzą rozliczenia z najemcami w ujęciu
analitycznym.
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Nazwa jednostki: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
Siedziba jednostki: GLIWICE, UL. PŁOWIECKA 31

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. wtym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących należność
w pełnej wysokości
należności podstawowej Wraz z naliczonymi do niej odsetkami gdy termin zalegania
z zapłatą na dzień 31.12 jest powyżej 2 lat.

D

Podpis Glowne-go Księgowego

Podpis

w( I! l° n

Lerowniioa jednostki
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Nazwa jednostki: Żłobki Miejskie
Siedziba jednostki: 44-121 Gliwice. ul. Kozielska 71
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji) -indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkomsci
oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
Jednostka ujęła w swojej polityce rachunkowości indywidualne rozwiazania dotyczące terminów
płatności oraz zasad prowadzenia analityki do kont syntetycznych.
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Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora jednostki
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Nazwa jednostki:

Powiatowy Urząd Pracy

Siedziba jednostki:

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji) - indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
1.

Wycena aktywów ipasywów

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz
w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, w szczególności
według niżej przedstawionych zasad.
Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady
wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalnosc. chyba że
przepisy dotyczące likwidacji są odmienne
Środki trwałe stanowiace własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie. na podstawie
decyzji właściwego organu. mogą byc wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje).
Szczegółowe zasady ewidencjonowania i klasyfikcwnia zakupów składników majątku oraz wydatków
majątkowych

ze

środków

własnych

Miasta

Gliwice

dla

PUP

Gliwice

określa

Zarządzenie

organizacyjne nr 79110 Prezydenta Miasta Gliwice 2 dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych
zasad ewidencjonowania i klasyfikowania zakupów składników majątku oraz wydatków majątkowych
przez miejskie jednostki organizacyjne z późn. zm.
PUP Gliwice korzysta z zapisów pkt 19 Zarządzanie organizacyjne nr79i10 Prezydenta Miasta
Gliwice 2 dnia 15 grudnia 2010 r.. który określa. że w przypadku zakupu składników majątkowych.
wtym w ramach ulepszenia. ze środków pochodzących z dotacji lub innych środków zewnętrznych na
realizację zadań bieżących. klasyfikowania oraz ewidencjonowania dokonuje się:
3.

zgodnie z zasadami określonymi w warunkach o przyznaniu dotacji;

b.

w przypadku gdy zasady te nie wynikają z warunków o przyznaniu dotacji należy kierować się
zasadami

wynikającymi

określającymi

wartość

z

przepisów

początkową.

o
nie

podatku

dochodowym

przekroczenie

której

od

osób

prawnych.

umożliwia

dokonanie

jednorazoWych odpisów amortyzacyjnych.

Wjednost'ce przyjęto metode liniową dla wszystkich środkow tryl/słych.
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2.

Odpisy aktualizujące należności

Kwotę należnosci ustaloną na dzien bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość
zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub
koaztow finansowych (w zależności od charakteru należnosci), a ich wysokość ustala się według
art. 35b

ust.

1

ustawy

o rachunkowości,

przy

czym

odpisy

aktualizujące

wartosc

naleznosci

dotyczacych funduszy twerzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze.

3,

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztow

W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i` dlatego nie są rozliczana
w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.
4.

Rozliczania międzyokresowe bierne

Wjednostce rozliczenia międzyokresowe bierne maja nieistotna wartość i dlatego nie są tworzone.
5'

Zasady księgowania na kosztach

W jednostce dopuszcza się mozliwosc stosowania uproszczeń w stosunku do zasady memoriału
wyrażonej w art. 6 ustawy o rachunkowości poprzez cykliczne ujmowanie porównywalnych kosztow
dotyczących roku poprzedniego do roku bieżącego.
Prenumeraty księguje się bezpośrednio w koszty na koncie 401. nie przenoszac na rozliczenia
międzyokresowe kosztow.
Materiałów i środków czystości nie magazynuje się. Rozdzielane są one bezpośrednio do :użycia
Koszty Funduszu Pracy wypłaty swiadczen i refundacji dotyczących miesiaca grudnia lub miesięcy
wczesniejszych a realizowane kasowo w miesiącu styczniu zaliczane są w koszty miesiąca kasowej
realizacji.

i

........................................ ..
Podpis Głównego Księgowego

1:101 zuzu
Podpis Kierošąika jednostki
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Nazwa jednostki: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach
Siedziba jednostki: 44-100 Gliwice ul. Wrocławska 1

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - indyWiduaInych, przyjętych przezjednostkę organizacyjna:
miejsce na wpisanie treści
W polityce rachunkowości Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach, przyjętej do stosowania
od 1 stycznia 2013 roku, przyjęto niżej wymienione zasady:
1.

Ewidencja i rozliczanie kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym na kontach
zespołu „4",
Na podst. art. 4 ust. 4 oraz art. 8 ustawy o rachunkowości przyjęto próg istotności
wwysokości

0,25% sumy

bilansowej.

działałności

dochodowej,

nie

jest

Z uwagi

płatnikiem

na to

iż

podatku

Komenda

nie

dochodowego

prowadzi
od

osób

prawnych, wtrakcie roku sporządza tylko sprawozdania w zakresie operacji kasowych
(dochody iwydatki

budżetowe), wynik finansowy ustalany jest raz w roku oraz

w odniesieniu do przyjętego wyżej progu istotności przyjęto następujące uproszczenia:
-faktury za media (min. woda, energia elektryczna cieplna, gaz, telefony), obejmujące
okres przełomu roku, księguje się w koszty tego roku obrotowego, który na fakturze
występuje w proporcjonalnie większej ilości dni

(np. faktura za wodę za okres

od 20 grudnia do 19 stycznia następnego roku księgowane jest w miesiącu styczniu,
gdyż obejmuje 12 dni grudnia i 19 dni stycznia).
-faktury za prenumeratę prasy, z uwagi na coroczne opłacanie prenumeraty z góry oraz
zbliżony koszt w każdym roku, księguje się w koszty roku, w którym zostały opłacone
(tj. w grudniu każdego roku na następny rok).
- ubezpieczenia majątkowe Komendy - z uwagi na coroczne opłacanie i stałą wysokosć,
księguje się w koszty roku, w którym zostały opłacone.
Przyjęte wyżej uproszczenia nie wywierają istotnego ujemnego wpływu na rzetelne
ijasne

przedstawienie

sytuacji

majątkowej

i

finansowej

oraz

wynik

finansowy

Komendy, gdyż wysokość tych kosztow nie przekracza przyjętego poziomu istotności,
a ponadto Występują cyklicznie w każdym roku w podobnej wysokości.
Ewidencji magazynowej podlegają następujące przedmioty i wyposażenie:
- paliwa do samochodów i sprzętu,
- zakupy umundurowania i wyposażenia osobistego funkcjonariuszy,
- węże pożarnicze,
- sorbenty i neutralizatory,
-tonery do komputerów,
~ papier do drukarek komputerowych i ksero,
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- zakup wody mineralnej Wydawane] zgodnie z przepisami BHP,
= armatura pożarnicza, jeżeli w momencie zakupu niejest określone, na którą Jednostkę
Ratowniczo a- Gaśniczą, bądz' do którego sprzetu zostanie przekazana,
- inne zakupy, w stosunku do których

kierownictwo Komendy wskaże potrzebę

zaewidencjonowania.
4.

Przychody do magazynów wycenia się w cenie zakupu,

Rozchody przedmiotów

z magazynów (paliwo, umundurowanie) Wyceniana są metodą FIFO (pierwsze weszło,
pierwsze wyszło) tj. kolejno po cenach (kosztach) tych składników, które nabyte zostały
najwcześniej.
5.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu
Stawek amortyzacji określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Umorzenie

środków trwałych

i

wartości

niematerialnych

i

prawnych

następuje

jednorazowo za okres całego roku, metoda liniową,
6.

inwestycje w obcych środkach trwałych amortyzuje się (umarza) metodą liniową przy
użyciu stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od
osób prawnych dla środków trwałych na ktore poczyniono nakłady.

7.

W

zakresie

ewidencji

środków

trwałych,

w

ramach

uproszczenia,

przyjęto

iż w momencie przyjęcia do użytkowania podlegają spisaniu w koszty (nie podlegają
wpisaniu do ksiąg inwentarzowych) nastepujące środki trwałe i wyposażenie:
a)

środki trwałe o wartości początkowej (jednostkowej) od 5% do 10% wielkości
ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na dzień
1 stycznia 2018r. wartość ta wynosi od 500 do 1,0002ł). - środki te podlegają
jednak ujęciu w pozaksięgowej ewidencji ilościowej prowadzonej w wydziale
kwatermistrzowskim,

h)

bez

względu

na

wartość

początkową

H

wszystkie

krzesła

stanowiące

wyposażenie biurowe, telefony komórkowe i stacjonarne, urządzenia służące
do utrzymania czystości, narzędzia do konserwacji i remontów

- środki te

podlegają jednak ujęciu w pozaksięgowej ewidencji ilościowej prowadzonej w
Wydziale kwatermistrzowskim,
c)

środki trwałe o niskiej wartości jednostkowej, tj. do 5% wielkości ustalonej
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. na dzień 1 stycznia
2018r. do 500 zł) - zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania. Jednak,
w przypadku uznania przez kierownictwo Komendy, ze środek trwały o niskiej
wartości jednostkowej (obecme do 500 zł) powinien podlegać kontroli - zostaje
Wpisany na ewidencje ilościową.

d)

Ponadto

nie

podlegają

ewidencji

ilościowej

przedmioty

przyjmowane

na

magazyn.

Gliwice, dnia zaznasz?
Il" “"iijjijj
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Nazwa jednostki: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Gliwice
Siedziba jednostki: ul. Ziemowita 1, 44-100 Gliwice

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjna:

Metody wyceny aktywów i pasywów są zgodne polityka rachunkowości wspolnych dla Miasta Gliwice_
Jednostka stosuje metody amortyzacji zgodnie z polityką rachunkowości wspolnych dla Miasta
Gliwice, ztym, ze dla środków trwałych o wartości do 10.000 zł jednostka stosuje amortyzację
jednorazową - zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
Jednostka dokonala zapisy poprzez międzyokresowe rozliczenia kosztow - dostęp do serwisu
prawnego LEX na rok 2020 w kwocie 1.168,50 zł.
Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących należnosci_

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika jednostki
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Nazwa jednostki: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13

'

Siedziba jednostki: 44-100 GLIWICE, UL. BRZOZOWA 50

Omówienie
wyceny

przyjętych

aktywów

i

zasad

(polityki)

pasywów

(także

rachunkowości,
amortyzacji)

-

w

tym

metod

indywidualnych,

przyjętych przez jednostkę organizacyjną:

USTALANIE ZASAD AMORTYZACJI

OdeSÓW mnortyzacyjnych od środka trwałego dokonuje się metoda liniowa jednorazowo na
koniec roku wg obowiązujących rocznych stawek amortyzacyjnych.
Rozpoczęcie

umorzenia

użytkowania, a jej

następuje

zakończenie

nie

wcześniej

nie później

niż

niż. po

przyjęciu

środka trwałego

do

chwila zrównania wartości odpisów

umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego.
Wartość odpisów umorzeniowych księgujemy na koncie 400.
KONTO 400 - AMDRTYZACJĄ
Konto 400 służy do ewidencji kosztow amortyzacji od środków trwałych, od których odpisy
ninorzcniowe są dokonywane na koniec roku wg stawek amortyzacyjnych.
Na stronie Wn konta 400 ujmuje się odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma ~ pomniejszenie
kosztow amortyzacji na wynik finansowy - konto 860 na koniec roku.

ZASADY EWIDENCJI ROZLICZENIA KOSZTÓW tylko według rodzajów na koniach
zespołu 4 - rozliczenie kosztu. W jednostce dopuszcza się stosowania. uproszczeń w stosunku
do zasady memoriału wyrażonej

w art.

6 ustawy o

ujmowanie pOIÓWnywaInych kosztów dotyczacych

rachunkowości

poprzez cykliczne

roku paprzedniego do kosztów roku

bieżacego.
ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY PRZYJĘTO MIESIĄC.
ZASADA WYCENY AKTYWÓW 1 PASYWÓW.
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy tj. 31 grudnia w sposób
nastepujący:
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-

w

środki trwałe oraz Wartości niematerialne i prawne wg een nábyaiainh koaztów ' "
wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny' środkow' trwałych)" `
pomniejszonych o odpisy z tytułu tmałej utraty wartości
rzeczowe składniki aktywów i paSywów obrotowych - wg cen nabycia lub kosztów
wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień biiananwy

-

nalezności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty

-

zobowiazania - w kwocie wymaganej zapłaty
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Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 w Gliwicach
Siedziba jednostki: ui. Górnych Wałów nr 19. 44-100 Gliwice

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wtym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:

Środki trwałe (z pominięciem zespołow komputerowych. mebli i dywanów) o wartości do 100 zł (cena
jednostkowa) wydane do zużycia spisuje się w koszty pod datą zakupu.
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Nazwa jednostki:

Przedszkole Miejskie Nr 22

Siedziba jednostki:

Gliwice 44-119, ul. Żeromskiego 25

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(takze amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:

1.
2.

obrotowym w jednostce jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia
się 31 grudnia. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, kwartal. półrocze i rok.
kończący
a
Wyceny srodkow trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według cen
nabycia lub kosztow wytworzenia iub wartości przeszacowane] (po aktualizacji wyceny).
Rokiem

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Pozostałe Środki trwałe wycenia
się w wysokości ogolu kosztow pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem iub
wytworzeniem, zapasy materialow wycenia się według kosztów zakupu, należnosci wycenia
się w kwocie wymaganej zapłaty (z zachowaniem zasady ostrożności czyli po uwzględnieniu
odpisów aktualizujących należności dotyczących naleznosci wątpliwych). zobowiązania
wycenia sie w kwocie wymaganej zapłaty (do kwoty głownej dolicza się odsetki wynikające
z otrzymanych od kontrahentow not odsetkowych). środki pieniężne na rachunkach
3.

bankowych, jak rowniez pozostałe aktywa i pasywa. wycenia się według wartości nominalnej,
Ustalenie wyniku finansowego dokonywane jest zgodnie z wariantem porównawczym. Wynik
finansowy ustalany jest na koniec roku obrotowego pomniejszają:: uzyskane przychody
o poniesione koszty związane z tymi przychodami. dotyczącymi danego okresu
sprawozdawczego. niezaleznie od terminu ich zaplaty. Saldo wyniku finansowego pomniejsza
lub powieksza (odpowiednio strata lub zysk) fundusz jednostki w roku następnym, pod datą
przyjęcia sprawozdania finansowego. Ewidencja kosztow prowadzona jest na kontach zespołu
'4 a koszty według rodzaju i ich rozliczenie', z uwzględnieniem klasyfikacji wydatków

4.

budżetowych oraz zadań, do których się odnosza.
Księgi rachunkowe jednostki tworzą: dziennik. ksiega główna. ksiegi pomocnicze. zestawienie

5.

obrotów i sald. wykaz skladnikow aktywów i pasywów.
W księgach rachunkowych jednostki ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej
rzecz, przychody i obciążające ją koszty dotyczące danego roku obrotowego niezaleznie od
terminu ich zapłaty
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Nazwajednostki:

Przedszkole Miejskie nr 23

Siedzibajednostki:

Gliwice 44-100, ul. Królowej Bony 6

Omówienie

przyjętych

zasad

(polityki)

rachunkowości,

w

tym

metod

wyceny

aktywów

przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
i pasywów (takze amortyzacji) - indywidualnych,

1.

zwiazku z wejściem w zycie przepisów
Przedszkole Miejskie nr 23 z dniem 01.07.2018r. w
obowiązku dokonywania płatności
dot. podzielnej płatnosci wprowadzila zasade dotycząca
z

wykorzystaniem

mechanizmu

podzielonej

płatności

na

dokonywanych

podstawie

otrzymanych faktur zakupu.

2.

W Przedszkolu Miejskim nr 23

zasady polityki

rachunkowości

oraz metoda wyceny

ustawa o rachunkowości oraz zgodnie
aktywów i pasywów zostały opracowane zgodnie z
Prezydenta Miasta Gliwice 2: dnia 15 grudnia
z zarządzeniem Organizacyjnym nr 79/ 10
Prezydenta Miasta Gliwice 116/17 z dnia
2010 r.; ostatnia zm. Zarządzenie Organizacyjne
29 grudnia 2017
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Nazwa jednostki:

Zespoł Plzedszkoli Miejskich nr1 w Gliwicach

Siedziba jednostki:

44-119 Gliwice, ul. Młodopolska nr 4

@mowienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowosci. wtym metod wyceny aktywów i pasywów (takze
amortyzacji) - indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:

..Zasady wyceny aktywów i pasywów
Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 3 pkt. 4 art.5 ust.1 oraz art. 10 ust. 1 pkt. 2 a także
rozdziału 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jednolity : Dz. U. nr 152
;3024223 z 2009r. ze zm.), ustala się następujące zakładowe metody wyceny aktywów i
pasywów do stosowania w sposób ciągły - nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego.Zgodnie z
art. 23 UR aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący
sposób:
1. Środki trwałe i WNiP - wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia wg :
~ cen nabycia

(z nie podlegającym odliczeniu podatkiem VAT),

- kosztow wytworzenia,
- wartości przeszacowanej ( po aktualizacji wyceny środków trwałych).
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych e wycenia się według cen nabycia, zakupu (bez
pomniejszania o podatek VAT ) .
3. Należności l udzielone pozyczki z ZFŚS - wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z
zachowaniem zasady ostrożności.
4. Zobowiazania - wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Kapitały własne (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.
Zasady wyceny aktywów I pasywów Opierają się na zasadach rachunkowości zawartych w
rozdziale 4 ustawy o rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zasady: ostrożnej wyceny,
ciągłości, kontynuacji, wiernego obrazu z uwzględnieniem przepisów zawartych

w rozdziale 2

rozporządzenia.
:asady amortyzacji:
Środki trwałe o niskiej wartości nieprzekraczającej wielkosci ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych amortyzuje się (umarza.) jednorazowo w momencie przekazania
do użytkowania. Szczególne zasady ewidencjonowania l klasyfikowania zakupów składników
majątku reguluje Zarządzenie organizacyjne nr 79/10 z późniejszymi zmianami Prezydenta
Miasta Gliwice 2 dnia 15 grudnia 2010 r. W przypadku zakupu składników majątkowych ze
środków pochodzących z dotacji (W-WŚ) lub innych środków zewnętrznych klasyfikowania i
ewidencjonowanla dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w dotacji lub gdy zasady te nie
wynikają z warunków o przyznaniu dotacji należy kierować się zasadami wynikającymi z
przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych określającymi wartość początkową nie
przekroczenie której umożliwia dokonanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.
Srodki trwałe i Wartości niematerialne i prawne jednostki amortyzuje się (umarza) jednorazowo
za okres całego roku według stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób
prawnych.
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Nazwa jednostki:

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 2

Siedziba jednostki:

Gliwice 44-122, ul. Młodych Patriotów 1D

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(takze amortyzacji) w indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
1. obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości
oraz

w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach pubiicznych według niżej

przedstawionych zasad.
Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady
wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba
że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.
Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione
w wartości określonej w tej decyzji,
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowoamortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do używania, a ich
zakończenie-nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź
stwierdzenia niedoboru
Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, wtym także wydatki na nabycie części
składowych bez peryferyjnych, którym cena nabycia przekracza w danym roku obrotowym 500,00 zł. ,
podwyższają wartość początkową aktywów trwałych za wyjątkiem zespołów komputerowych oraz
mebli i dywanów których ponoszone wydatki są ulepszeniem bez wzgledu na wartość.
Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie
nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej
w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość
rynkoWa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego
rodzaju igatUnku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Zakup licencii na oprogramowanie
komputerowe na okres krótszy niż rok nie podlega ujęciu w ewidencji na koncie 020 także
każdorazoWa aktualizacja programu komputerowego (przy posiadaniu licencji na czas nieokreślony)
nie stanowi wartości niematerialnych i prawnych i podlega odniesieniu bezpośrednio w koszty.
Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w:
I

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 (Dz.U. poz. 1854) _z klasyfikacji
Środków Trwałych ze stawkami amortyzacyjnymi i współczynnikami podwyższającymi
te stawki. ,

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071„Umorzenie srod ków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych”. Amortyzacja obciąza konto 400 „Amortyzacja”.
Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze
wyposazenie nowych obiektów a także będące pomocami dydaktycznymi albo icl. nieodłącznymi
częściami:

str. 1
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operacyjnej pod datą
ujmuje się je tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty działalności

I'

zakupu.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują :
I

środki trwałe

'

pozostałe środki trwałe

ustawy o rachunkowości .
Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15
Środki trwałe obejmują w szczególności:
będące odrębną
nieruchomości, wtym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale

I

własnością, budynki, budowle,
rzeczy,
maszyny i urządzenia ,zestawy komputerowe, środki transportu i inne

I

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowa nia wycenia się:
zakupu nie stanowią
w przypadku zakupu w według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty

I

istotnej wartości,
w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów
z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
ujawnienia

I

w przypadku

I

otrzymania lub w
w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia
niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

-

lub jednostki samorządu
w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa
terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- wwysokości
w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środk-a niesprawnego
środka.
nowego
szczególnych
wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech

I

się nie umarza) wycenia się w
Na dzień bilansowy środki trwała (z wyjątkiem gruntów, których
na dzień bilansowy.
wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych
Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:
I

podstawowe środki trwałe na koncie 011„Środki trwałe",

I

pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe".

ustawy o finansach
Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu
2 marca 2010 r.
dnia
z
Finansów
pubiicznych iwydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra
i rozchodów oraz środków
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
rozporządzenia Rady Ministrów
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz, 207), a takze
finansowania inwestycji z budżetu
z dnia 3 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu
stopniowo na podstawie
państwa (Dz.U. Nr 120, poz. 831). Umarzane są (z wyjątkiem gruntów)
ustalonych:
amortyzacyjnych
aktualnego planu amortyzacji według stawek
1864)
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 03.10.2016 r (Dz. U. poz.
Współczynnikami
Klasyfikacji Środków Trwałych 2011 ze stawkami amortyzacyjnymi i
podwyższającymi te stawki, ,
odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od:
I

używania
miesiąca następującego po miesiącu przyjecia środka trwałego do

oraz wartości
Umorzenie ujmowane jest na koncie O71 „Umorzenie środków trwałych
koniec roku
„Amortyzacja"na
niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400
str. 2
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Wjednostce przyjęto metodę liniowa dia wazyatkich środkow tmaiych.
Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się
wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz
jednostki.
Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.
Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 6 ust. 3 „rozporządzenia", które finansuje
się ze środków na bieżące Wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak
jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).
Obejmują:
I

książki i inne zbiory biblioteczne

I

środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowywania w placówkach oświatowych

I

środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 750,00 zł dla których odpisy
amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w memencie
oddania do używania.

Pozostałe środki trwałe :
"'

ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe"
i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na
koncie

072

„Umorzenie

pozostałych

środków

trwałych

oraz

wartości

niematerialnych

i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałow
Ienergii”
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Załącznik nr 2 do punktu 4. informacji dodatkowej za rok

Nazwa jednostki:

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 3

Siadziha jednostki:

44422 Gliwice ul. Sikornik 4B

2019

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wtym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organiaacyjną:
iniajsco na initium/'Hc !rości
Jednostka nie stosuje odmiennych zasad niż opisane w załączniku nr 1

2020-03-09
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Nazwa jednostki:

Zespoł Przedszkoli Miejskich Nr 4

Siedziba Jednostki:

ul. Henryka Sienkiewicza 9. 44-100 Gliwice

2019

Omówienie pizyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - indywidualnych, plzyjętych przez jednostkę organizacyjną:
miejsce na wpisom@ treści
Jednostka nie przyjęła innych istotnych zasad rachunkowości niż wymienione w zał. nr '1 do punktu 4 informacji
dodatkowej.
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Załącznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkowej

Nazwa jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 im. Hugona Kołłątaja w Gliwice
Siedziba jednostki: ut. Pooztowa 31 44-100 Gliwice

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(takze amortyzacji) ~ indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
1.

Księgi rachunkowe Szkoły Podstawowej Nr 11 prowadzone są w siedzibie jednostki, tj. Szkoła Podstawowa nr 11 im.
Hugona Kołłątaja w Gliwicach ul. Pocztowa 31 prowadzone są w języku polskim w złotych i groszach polskich.
Przyjmuje się, że rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego. obejmujący rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31
grudnia.
W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu obrachunkowego w momencie ich
wystąpienia, z zastrzeżeniem postanowien okreslonych poniżejI tj;
- w celu dotrzymania terminów sporządzanie sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych ujmuje się w
ewidencji księgowej- w kosztach ijako zobowiązania - kwoty zobowiązań. wynikające z faktur, rachunków oraz innych
dokumentow księgowych wystawionych l przekazanych przez kontrahentow w miesiącu sprawozdawczym w ktorym
wpłyną do jednostki. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie ma znaczącego wpływu na wynik finansowy, SP
Nr 11 gdyż nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego.
- do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego konczącego dany rok obrotowy przyjmuje się w koszty Wszystkie
dokumenty księgowe dotyczące roku obrotowego dostarczone do SP Nr 11 do 31 stycznia następnego roku. po
upływie roku obrotowego, ktorego okres sprawozdawczy dotyczy.
Dochody i wydatki ujmowane są w terminie ich zapłaty. niezależnie od rocznego budzetu. którego dotyczą (zasada
kasowa).
Kierownik jednostki organizacyjnej przedkłada w terminie do dnia 5 lutego każdego roku pisemną intonnacje o
wysokości

wstępnego:

prewspolczynnika

(wraz

z

tabela

obliczen)

lub

informacja

o

braku

wyliczonego

prewspołczynnika (gdy w jednostce nie występuje obrot gospodarczy lub jest on sporadycznyimarginalnyj
współczynnika lub informacja o braku Wyliczonego współczynnika (gdy w jednostce nie występuje obrot zwolniony z
VAT). Jednostka nie stosuje odliczeń VAT gdy obliczona wartość prewspoiczynnika jest mniejsza niż 2%
Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach
szczegolnych. wydanych na podstawie ustawy

o finansach publicznych oraz Zarządzeniem Organizacyjnym

Prezydenta Miasta n 79/10 ze zmianami
Aktualizacji wyceny srodkow tnwaiych z grupy O - "GruntylI i t-"Budynki i lokale" dokonuje się jeżeli suma wskaznikow
wzrostu cen nakładów inwestycyjnych przekroczy w poszczególnych latach lącznie 20%. Sumę wskaznikow cen
nakładów inwestycyjnych liczy się począwszy od wskaznika za cztery kwartały 2017 r. Zmian w ewidencji księgowej
dokonuje się w roku następującym po roku w ktorym suma wskaznikow przekroczy 20% i od tego roku rozpoczyna się
ponowne sumowanie wskaznikow cen nakładów Inwestycyjnych. Aktualizacji dokonuje się na podstawie odrębnego
polecenia służbowego Prezydenta Miasta GliwiCe.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do używania. a jej zakończenie w nie pożniej
niz z chwilą zrównania wartosci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub
przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądz stwierdzenia niedoboru.
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Załącznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkowej za rok

Nazwa jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 13 w Gliwicach

Siedziba jednostki:

ul. Elsnera 25. 44-105 Głiwice

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wtym metod Wyceny aktywowi pasywów (także
amortyzacji) - indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach. jako jednostka nie prowadzi magazynu środków
czystości i materiałów biurowych. Materiały te są wydawane do zuzycia po dokonanym zakupie i bespośrednio
księgowane w koszty. Nie są magazynowane, uzupełniane na bieżąco poprzez zakup. po którym przekazuje się
bezpośrednio do :użycia personelowi obsługi i administracji,
Natomiast magazyn środkow żywności jest prowadzony przez naszą jednostke. Środki żywności zakupione są na
potrzeby przygotowywania posiłków dla dzieci w przedszkolu i korzystających z obiadów uczniow. Te środki, które
pozostają w magazynie, są wykonystywane na bieżące przygotowywanie posilkow.
Magazyn środkow żywności ewidencjonowany jest na koncie 310.
Szkoła prowadzi konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztow" założone w związku z otrzymaną decyzją
Zarządu Dróg Miejskich nr 430i436i121790i2016 dotyczącą umieszczenia w pasie drogowym ulicy Elsnera
przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku Szkoły Podstawowej nr 13. położonej przy ul, Elsnera 25. Okres
rozliczeniowy obejmuje lata 2019 - 2092.
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Załącznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkowej za rok

Nazwa jednostki:

Szkola Podstawową nr 2 W Gliwicach

Siedziba jednostki:

uI.Gożdzikowa 2 44-152 Gliwice

2019

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) ~ Indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:

Omówienie przyjętych zasad (poiityki) rachunkowosci. wtym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
1. Księgi rachunkowe Szkoły Podstawowej Nr 2 prowadzone są w siedzibie jednostki. tj. Szkola Podstawowa
nr 2 w Gliwicach ul. Goździkowa 2 prowadzone są wjezka polskim w złotych i groszach polskich.
2. Przyjmuje się. że rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego. obejmujący rok kalendarzowy od 1
stycznia do .'31 grudnia.
3. Księgi rachunkowe jednostki w 2018 prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, za pomocą
programu VULCAN FINANSE tirmy Vulcan sp.zo.o. Wrocław ul. Wołowska 6.
4. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu obrachunkowego w
momencie ich wystąpienia. z zastrzeżeniem postanowień okreslonych ponizej. tj.:
- w celu dotrzymania terminów sporządzania sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych ujmuje
się w ewidencji księgowej u w kosztach i jako zobowiązania - kwoty zobowiązań. wynikające z faktur.
rachunków oraz innych dokumentów ksiegoWyoh wystawionych i przekazanych przez kontrahentów w
miesiącu sprawozdawczym w którym Wpłyną do jednostki. Zgodnie z zasadą istotnosci powyższy zapis nie ma
znaczącego wplywu na Wynik finansowy, SP Nr 'll gdyz nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego,
- do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego kończącego dany rok obrotowy przyjmuje się w koszty
wszystkie dokumenty ksiegowe dotyczące roku obrotowego dostarczone do SP Nr 2 do 31 stycznia
następnego roku. po upływie roku obrotowego, którego okres sprawozdawczy dotyczy`
5. Dochody i wydatki ujmowane są w terminie ich zapłaty. niezaleznie od rocznego budzetu, którego dotyczą
(zasada kasowa).
Er. Kierownik jednostki organizacyjnej przedkłada w terminie do dnia 5 lutego każdego roku pisemną
informacje o wysokości wstepnego: prewspółczynnika (wraz z tabela obliczen) lub informacje o braku
wyliczonego prewspółczynnika (gdy w jednostce nie występuje obrót gospodarczy lub jest on
sporadyczny/marginalny) Współczynnika lub informacje o braku wyliczonego współczynnika (gdy wjednostce
nie występuje obrót zwolniony z VATjł Jednostka nie stosuje odliczeń VAT gdy obliczona wartośc
prewspołczynnika jestmniejsza niz 2%
7. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkoWDsci oraz w
przepisach szczególnych. wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz Zarządzeniem
Organizacyjnym Prezydenta Miasta n 79/10 ze zmianami
Aktualizacji wyceny środków trwałych z grupy O - ”Grunty" i 1~*'Budynki i lokale" dokonuje się jeżeli suma
wskaźników wzrostu cen nakładów inwestycyjnych przekroczy w poszczególnych latach łącznie 20%. Suma
wskaźników cen nakładów inwestycyjnych liczy się począwszy od wskaznika za cztery kwartały 2017 r. Zmian
w ewidencji księgowej dokonuje się w roku następującym po roku w którym suma wskaźników przekroczy
20% i od tego roku rozpoczyna sie ponowne sumowanie wskaznikow cen nakładów inwestycyjnych.
Aktualizacji dokonuje się na podstawie odrębnego paleoenla sluzbowego Prezydenta Miasta Gliwice
8. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w nastepnym miesiącu po przyjęciu do używania, a jej zakonczenie nie później niż z chwilą zrównania wartosci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością
początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedazy bądż stwierdzenia niedoboru.
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Załącznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkowej za rok

Nazwa jednostki:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21

Siedziba jednostki:

ul. Reymonta 18A, 44-103 Gliwice

2019

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowościr w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - Indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
Miejsce na wpisanie treści
Odpisy aktualizujące należności - odpisów aktualizujących nalezności jednostka dokonuje
w odniesieniu do należności wątpliwych (w przypadku jednostki w odniesieniu do jednego dłużnika). które
aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisow dokonano
w oparciu o ocenę sytuacji finansowej dłużnika. Jednocześnie jednostka prowadzi działania mające na celu
wyegzekwowanie należności.
Zgodnie z polityką rachunkowości jednostki przyjęto następujące zasady dokonyWania odpisów
aktualizujących należności:
1) Odpisy aktualizujące należności- wartośc należności aktualizuje się uwzgiędniając stopien
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia
danego roku.
2) Aktualizacji należności dokonuje się w odniesieniu do:
a) nalezności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości- do wysokości należności
nieobjęte] gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu
komisarzowi w postępowaniu upadłościowym.
b) należności od dłużników w przypdku oddalenia wniosku 0 ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności.
c) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega,
a według sytuacji majątkowej ifinansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest
prawdopodobna e do wysokości kwoty kwestionowanej. niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem
należności,
d) należności stanowiących równowartość, kwot podwyższających należności.
w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot. do czasu ich
otrzymania iub odpisania.
e) należności przeterminowanych z wyłączeniem należności podatkowych według zasady struktury wiekowej
nalezności, tj.:
- dia należności których termin płatności minął i znajdują się w przedziale okresu od 366 dni po terminie
płatności- dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości '100 % należności,
f) należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności. w pmypadkach
uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie
oszacowanej kwoty odpisu,
w tym także ogólnego. na nieściągalne należności,
3) Na każdy dzień bilansowy dokonuje się oceny przesłanek cząsadniających zmiany odpisu aktualizującego
należności, tj.:
a) usunięcie - rozumiane jako wykorzystanie odpisu w sytuacji. gdy należnośc. na którą odpis był utworzony
jestjuż nie do odzyskania i następuje Wyksięgowanie (usunięcie) tej należności z ksiąg rachunkowych (WN
290 MA konta zespołu 2);
o) odwrócenie - rozumiane jako pomniejszenie wartości dokonanych odpisów oraz zaliczenie ich do
pozostałych przychodów operacyjnych lub finansowych (WN 290 MA 760/750);
o) podwyższenie - rozumiane jako zwiększenie wrtości odpisów oraz zaliczenie ich do pozostałych kosztów
operacyjnych lub finansowych (WN 7611751 MA 290).

Oceny dokonuje się koizystając z informacji pochodzących z zewnętrznych
i wewnętrznych żrodeł. na podstawie których ustala się jakie zmiany zaszły
w porównaniu do stanu w okresie, kiedy dokonano ostatniego odpisu aktualizującego.
4) Odpisy aktualizujące nalezności Morzy sie w sposob indywidualny dla konkretnej należności od danego
kontrahenta.
5) Wyłączeniu z dokonywania odpisów aktualizujących należności podlegają:
a) Spłacone w terminie należności,
i:) należności od jednostek organizacyjnych takich, jak: urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych.
jednostki budżetowe. zakłady budzetowe, gospodarstwa pomocnicze.
B) deisy aktualizujące wartośc należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub
do kosztów finansowych. zależnie od rodzaju należności. których odpis dotyczy (WN 7611751, MA 290)_
7) Należności umorzone. przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące
ich wartość. W przypadku nie dokonania odpisów aktualizujących wartośc tych nalezności lub gdy dokonano
odpisów w niepełnych wysokosciach, nalezności te zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych lub kosztów finansowych.
B) Dokonane w ubiegłych okresach odpisy aktualizujące należności można zmniejszać dopiero wtedy. gdy
nowo ustalona wartośc odzyskiwane wskazuje na wzrost wartości szacunkowych. W tym celu porównuje się
wartość wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy z wartością należności możliwą do odzyskania i
ustala się nowy odpis aktualizujący.
9) Zmniejszenie odpisu aktualizującego naleznosci powoduje podwyzszenie wartości bilansowej należności i
odpowiednio pozostaiych przychodów operacyjnych lub pizychodow finansowych.
10) Wycenę nalezności i dokonanie odpisów aktualizujących naleznosci przeprowadza się na dzień bilansowy_
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Załącznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkowej
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"Nazwa jdnostki:
Siedziba jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka
44-1 00 Gliwice ul. ks. Marcina Strzody 4

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. w tym metod
wyceny aktywów i pasywów
(takze amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:

1.

Na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe" ujmuje się składniki
majątku o jednostkowej
wartości początkowej' mniejszej niż 500 zł.

Wyłącznie ewidencją ilościową obejmuje sie składniki majątkowe
o wartości początkowej do
kwoty nie przekraczającej 10':) zł. za pojedynczy składnik majątku.
2.

Konto 014 I,Zbiory biblioteczne"

Przychody i rozchody zbiorów bibiiotecznych wycenia się według
cen nabycia. Przychody z
tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia
się zgodnie z komisyjnym
oszacowaniem ich wartości.
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Załącznik nr 2 do punktu 4! informacji dodatkowej za rok

Nazwa jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 29

Siedziba jadnostki:

44409 Gliwice, ul. Staromiejska 24

@mowienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. w tym metod wyceny aktywów i pasywów (takze
amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
MIEJSCE' na wpisanie treści
1. Dla zakupionych materiałów nie prowadzi się ewidencji ilościowej. gdyz zakupy ich dokonywane są zgodnie z
bieżącym zapotrzebowaniem. W momencie zakupu materiałow (środki czystości. materiały biurowe, itp.) są one
rozdysponowywane na poszczególne osoby, dla których dane srodki zostały zakupione do wykonywania wich
pracy.
2. Odpisy aktualizujące wartosc należności handlowych tworzy sie na koniec każdego roku obrachunkDWego.
Po przeprowadzeniu analizy wykazu wszystkich należności należy uzyskac potwierdzenie salda każdej należnosci
i zweryfikowac. czy saldo wykazane w księdze odpowiada jego faktycznej wartosci.
Następnie należy poszczegolne salda zakwalifikować do określonych grup wieKOWych ze względu na stopień
przeterminDWanla:
o Należności terminowe
- Należności przeterminowane do 30 dni
- Należności przeterminowane od 31 do 90 dni
- Należności przeterminowane od 91 do 180 dni
~ Należności przeterminowane od 181 do 360 dni
› Należności przeterminowane powyżej 381 dni
Salda należności zidentyfikowane jako znacząco przeterminowane powinny zostać wnikliwie przeanalizowane. W
przypadku wysokiego prawdopodobieństwa nieopłacalności należności jednostka powinna objąć te salda odpisem
aktualizującym.
Suma wiekowanych należności powinna być zgodne z sumą prezentowaną w bilansie. Aby to było możliwe.
należy pomniejszyć wartośc brutto naleznosci wykazanych na poszczególnych kontach o wartość odpisów
aktualizujących. ustalonych na podstawie wiekowania należności brutto.
3. Kierownikjednostki organizacyjnej przedkłada w terminie do dnia 5 lutego każdego roku pisemna informacje o
wysokoścl wstepnego: prewspołczynnika (wraz z tabela obliczeń) lub informacja o braku wyliczonego
prewspołczynnika (gdy w jednostce nie występuje obrot gospodarczy lub jest on sporadyczny/marginalny)
w jednostce nie występuje
wspolczynnika lub informacje o braku wyliczonego wspolczynnika (gdy
obrot zwolniony z VAT).
Jednostka nie stosuje odliczeń VAT gdy obliczona wartośc prewspoiczynnika jest mniejsza niż 2%
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Załącznik ni 2 i do punktu 4. informacji dodatkowej za rok
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Nazwa jednostki:

Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3

Siedziba jednostki;

44-151 Gliwice. ul. Daszyńskiego 424

2019

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów 'i pasywów (także
amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
:niejsca na opisania treści
1. Dla zakupionych materiałów nie prowadzi się ewidencji ilościowej. gdyż zakupy ich dokonywane są zgodnie z
bieżącym zapotrzebowaniem. W momencie zakupu materiałow (środki czystości. materiały biurowe, itp.) są one
rozdysponowywane na poszczególne osoby. dla ktorych dane środki zostaly zakupione do wykonywania wich
pracy.
Ewidencja ilościowa jest prowadzona obowiazkowo dla zakupow artykulow żywnościowych do stołówki szkolnej.
Stan magazynu wlw artykułów podlega comiesięcznemu uzgadnianiu.
2. Odpisy aktualizujące wartość nalezności handlowych tworzy sie na koniec każdego roku obrachunkowego.
Po przeprowadzeniu analizy wykazu wszystkich należności należy uzyskac potwierdzenie salda każdej należnosci
i zweryfikowac. czy saldo wykazane w księdze odpowiada jego faktycznej wartości.
Następnie należy poszczegolne salda zakwalifikować: do okreslonych grup wiekowych ze względu na stopień
przeierminowania:
u Należności terminowe
- Należności przeterminowane do 30 dni
- Należności przeterminowane od 3'I do 90 dni
v Należności przeterminowane od 91 do leo dni
- Należności przeterminowane od 181 do 360 dni
- Należności przeterminowane powyżej 361 dni
Salda należnosci zidentyfikowane jako znacząco przeterminowane powinny zostać wnikliwie przeanalizowane. W
przypadku wysokiego prawdopodobienstwa niespłacalności należności jednostka powinna objac te salda odpisem
aktualizującym.
Suma wiekowanych należności powinna byc zgodna 2 suma prezentowaną w bilansie. Aby to było możliwe.
należy pomniejszyć: wartośc brutto należności wykazanych na poszczególnych kontach o wartość: odpisow
aktualizujących, ustalonych na podstawie wiekowania riależnoścl brutto.
3. Kierownik jednostki organizacyjnej przedkłada w terminie do dnia 5 lutego każdego roku pisemną informacje o
wysokości wstepnego: prewspołczynnika (wraz z tabelą obliczeń) lub informacja o braku wyliczonego
prewspolczynnika (gdy w jednostce nie występuje obrot gospodarczy lub jest on sporadyczny/marginalny)
wspolczynnika lub informacja o braku wyliczonego wspolczynnika (gdy

w jednostce nie Występuje

obrot zwolniony z VAT).
.Jednostka nie stosuje odliczeń VAT gdy obliczona wartosc prewspolczynnika jest mniejsza niż 2%
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Załącznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkową" za rok

Nazwa jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 41

Siod1Iba jednostki:

44-100 Gliwice ul. Kormoranów 23

2019

Omówienia prżyjętyoh zasad (polityki) rachunkowości. wtym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - Indywidualnych, przyjętych przszjsdnoatkę organizacyjną;
!widę/.Sago nn twl/;Jimma treści
.Jednostka nie przyęła istotnych ?zasad rachunkowości niż wymionions w zał. Nr do punktu 4 informacji
dodatkowej.

_
_
11.03.2020
Data

"o

,=~

.F
I
'Główny księgowy

J' :::3 0/47,.:
PE;
#skm

...
"ł"

'
?Malá

(
wfu
W
Dara

_ . ,„
/i
"VL-F-

.mv-u.: :w ;mą-r:
,7
Kiem Wm'k jadnostki

2019

Załącznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkowej za rok

Nazwa jednostki:
Siedziba jednostki:

ISzkoła Podstawowa Z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich
44-100 Gliwice, ul. Jasnogórska 15-17

Omówienia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. wtym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyaacji) - indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
nvfejsoo ria wpisu/iia tipsami'
W Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznyrni nr 8 Im. Noblistow Polskich w Gliwicach przyjeta
indywidualne rozwiązania w sprawie klasyfikacji i ewidencji Środko trwałych poniżej opisane:
„drobne przedmioty. takie jak semisy kawowe. senNisy obiadowe i inne naczynia kuchenne. kosze na śmieci.
doniczki. tablice korkowe. kalkulatory . wiertła są w chwili wydania do użytkowania traktowane jak materiały
eksploatacyjne (biurowe) i nie podlegają ewidencji".
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Załącznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkowej

Nazwa jednostki:

Szkola Podstawowa nr 8

Siedziba jednostki:

Gliwice 44-141, ul. Spacerowa 6

Omówienie przyjętych zasad

(polityki)

rachunkowości,

w tym

metod

wyccny

aktywów

przez jednostkę organizacyjna:
i pasywów (także amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych

polityki rachunkowości przyjęte zasady
Szkoła Podstawowa nr 8 nie stosuje odmiennych zasad
sa zbieżne z załącznikiem nr 1.

13.03.2020 Główny Księgowy

13.03.2020 Kierownikjednostki
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Załącznik nr 2 do punktu 4. informa@ dodatkowej za rok

Nazwa jednostki:

Szkoła Podstawow nr 9 im. Króla .Jana III Sobieskiego

Siedziba jednostki:

ul. Sobieskiego 14; 44400 Gliwice

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywow (takze
amortyzacji) - Indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
miejsce na wpisanie treści
W jednostce zapaSy ograniczają się wyłącznie do magazynu żywności. Zakupione towary ujmuje się w ewidencji
według rzecZywistych cen ich nabycia. Nie ujmuje się gospodarką magazynową kupowanych na bieżąco w
ilościach dostosowanych do potrzeb i wydawanych bezpośrednio do zużycia materiałów biurowych. srodkow
czystości i drobnych materiałów do napraw sprzętu - materiały te są odnoszone w koszty bezposrenio po zakupie.
Dopuszcza się stosowanie uproszczeń. polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych, Roczne
opiaty licencyjne na programy komputerowe opłacane są z góry i nie podlegają rozliczeniu w czasie za
posrednictwem rozliczen międzyokresowych kosztow, obciążają koszty miesiąca. w ktorym zostaly poniesione.
DotyCZy to rowniez kosztow opłaty za usługi RTV, stalych prenumerat, roczny dostęp do bazy online, Pozycje te
pounamają sie cyklicznie,
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Załącznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkowe] za rok

Nazwa jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12
Siedziba kommt-44,154 Gliwioe. ui Płocka 16

Omówienie przyjętych :osad (polityki) rachunkowośel. w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych pnez jednostkę organizacyjną:
Jednostka ujęła w sumiej polityce rachunkowości indyuddualne mzuriązania dotyczace."
w zasad prowadzenia analityki do kont syntetycznych
- faktury za media (np. PIMK GMM), w krówek ujęto zużycie na przełomie roku i występr brok możłiwości
mzdzleienla kosztow grudnia oraz stycznia ujmwane są w kasaty 2 datą W do płacówki.
W metodach wyceny aktywów i pasywów:
- ustoienie kwoty minimalnej wartości (100 a) kwalifikowania okładników majątkowych do pozostałych środków
trwałych ewidencjonowanych na koncie 013.

20. 03. 2020

Podpis Głównego Księgower

20. 03. 2020

Podpis KierOWnika jednostki
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Załącznik nr 2 do punktu 4; informacji dodatkom} za rok

Nazwa jednostki:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

Siedziba jednostki:

ui. Przedwiośnie 2; 44-119 Gliwice

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
miejsce na wpisanie treści
W jednostce zapasy ograniczają się wyłącznie do magazynu żywności. Zakupione towary ujmuje się w ewidencji
według rzeczywistych cen ich nabycia. Nie ujmuje się gospodarką magazynową kupowanych na bieżąco. w
ilościach dostosowanych do potrzeb i wydawanych bezpośrednio do zużycia materiałów biurowych, Środków
czystości i drobnych materiałów do napraw sprzetu - materiały te są odnoszone w koszty bezpośrenio po zakupie.
Dopuszcza się stosowanie uproszczeń, polegających na zbiorczym ksiegovieniu operacji gospodarczych. Roczne
opłaty licencyjne na programy komputerowe opłacane są z gory i nie podlegają rozliczeniu w czasie za
posrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztow. obciążają koszty miesiąca. w którym zostaiy poniesione.
Dotyczy to rowniez kosztow opłaty za usługi RTV. stałych prenumerat, roczny dostep do bazy online. Pozycje te
pomdarzają się cyklicznie.
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Załącznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkowej

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 w

Nazwa jednostki:

GLIWICACH

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowośi w tym metod wyceny aktywów
i pasywów (także: amortyzacji) - wspólnych dla miasta Gliwice:
1.

Jednostka nie prowadzi magazynu .środków czystości i materiałów biurowych .Materiały
te są bezpośrednio wydawane do użycia po zakupie, Materiały sa uzupełniane na bieżąco.

ZW ksiegach prowadzonych przez Zespół szkół ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach w
przypadku projektów unijnych, składniki majątku spełniające definicję środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty
10000,00 zł umama się jednorazowo w miesiącu oddania do

używania a wydatki stanowiar

koszty. Jeżeli jednak wartość środka trwałego jest wyższa niż 10000 zł odpis amortyzacji
dokonuje się zgodnie z ustawą. Pozostały majatek jednostki umarza i ewidencjonttie się z
zasadą obowiazującą Urząd Miejski i jego jednostki
3..lednostka w związku z wejściem w życie przepisów dot. podzielnej płatności wprowadzila
zasade

dotyczaca

obt'iwiazku

dokonywania płatności

'z

wykorzystaniem

mechanizmu

podzielonej płatności dokonywanych na podstawie otrzymanych faktur zakupu.

18-03.2020 Główny Księgowy
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18.03.2020 Kierownik jednostki
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Załącznik nr' 2 do punktu 4. Informacji dodatkowej za rok

Nazwa jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Gliwicach

Siedziba jednostki:

ULRubinowa 15a 44-100 Gliwice

2019

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkoWosci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
rr'r.›'v.-j'.'är 'r' s ny.w`.«.;1rrmv: triget-;t.4
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowosci wtym metod Wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - indywiduałnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjna:
1. Księgi rachunkowe Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 13 w Gliwicach prowadzone są w siedzibie
jednostki. tj. Zespól SzkolnoFPmedszkoIny nr 13 w Gliwicach uł. Rubinowa 15a prowadzone są wjęzyku
polskim w złotych i groszach polskich.
2. Przyjmuje się. ze rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego. obejmujacy rok kalendarzowy od 1
stycznia do 31 grudnia
3. Księgi rachunkowe jednostki w 2019 prowadzone są przy zastosowaniu technik komputeroWych, za pomoca
programu VULCAN FINANSE firmy Vulcan sp.zo.o. Wrocław ul. Wołowska 6.
4. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu obrachunkowego w
momencie ich wystąpienia. z zastrzeżeniem postanowień okreslonych ponizej. tj.:
- w celu dotrzymania terminów sporządzania sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych ujmuje
się w ewidencji księgowej- w kosztach i jako zobowiazania - kwoty zobowiazań, wynikające z faktur,
rachunków oraz innych dokumentów księgowych wystawionych i przekazanych przez kontrahentów w
miesiącu SprawozdaWCZym w którym wpłyna do jednostki. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie ma
znaczącego wpływu na wynik finansowy. SP Nr 11 gdyż nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego,
- do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego kończącego dany rok obrotowy przyjmuje się w koszty
wszystkie dokumenty księgowe dotyczące roku obrotowego dostarczone do SP Nr 2 do 31 stycznia
następnego roku, po upływie roku obrotowego, którego okres sprawozdawczy dotyczy.
5. Dochody i wydatki ujmowane sa w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu. którego dotyczą
(zasada kasowa).
8. Kierownik jednostki organizacyjnej przedkłada w terminie do dnia 5 lutego każdego roku pisemną informacje
o wysokości wstępnego: prewspołczynnika (wraz z tabela obliczen) lub informacjeo braku wyliczonego
prewspółczynnika (gdy w jednostce nie występuje obrót gospodarczy lub jest on sporadyczny/marginalny)
współczynnika lub informacje o braku wyliczonego współczynnika (gdy w jednostce nie występuje obrot
zwolniony z VAT). Jednostka nie stosuje odliczeń VAT gdy obliczona wartosc prewspółczynnika jest mniejSza
niż 2%
T. Aktywa i pasywa jednostki Wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w
przepisach szczególnych. wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz Zarządzeniem
Organizacyjnym Prezydenta Miasta n 79/10 ze zmianami
Aktualizacji wyceny środków trwałych z grupy O - "Grunty" i 1-"Budynki i Iokaie" dokonuje się jeżeli suma
wskaźników wzrostu cen nakładów inwestycyjnych przekroczy w poszczególnych latach łącznie 20%. Sumę
wskaźników cen nakładów inwestycyjnych liczy się począwszy od wskaznika za cztery kwartały 2017 r. Zmian
w ewidencji księgowej dokonuje się w roku następującym po roku w którym suma wskaźników przekroczy 20%
i od tego roku rozpoczyna się ponowne sumowanie wskaźników cen nakładów inwestycyjnych. Aktualizacji
dokonuje się na podstawie odrębnego polecenia służbowego Prezydenta Miasta Gliwice.
8. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do używania a jej zakończenie P
nie później niż z chwilą zrównania wartosci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością
początkowa lub przeznaczenia ich do likwidacji. sprzedazy badź stwierdzenia niedoboru.
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Załącznik Nr 2 do punktu 4 informacji dodatkowej
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2
44-117 Gliwice, ul. Kopernika 63

Omówienie przejętych zasad

metod wyceny aktywów

(polityki) rachunkowości, w tym

i pasywów (także amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
Zasady wyceny aktywów i pasywów
Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 3 pkt 4 art. 5 List. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2, atakże
rozdziału 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. nr 152
poz. 1223 z 2009 r. ze zm.), ustala się następujące zakładowe metody wyceny aktywów
i pasywów do stosowania w Sposób ciagły !- nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego.
1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich
nabycia wg:
- cena nabycia (z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT),
-kosztów wytworzenia,
- wartości przeszacowane] (po aktualizacji wyceny środków trwałych).
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia, zakupu (bez
pomniejszenia o podatek VAT).
3. Należności i udzielone pożyczki z `ZFŚS wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty
4. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalne] zapłaty.
5. Kapitały własne oraz pozostałe pasywa wycenia się w wartości nominalnej
Wykaz przyjętych uproszczeń
Na podstawie art, 4 ust, 4 UR przyjmuje się niżej wymienione uproszczenia, które nie mają.
wpływu na rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej jednostki oraz wynik finansowy.
- Nabycie rzeczowych składników aktywów obrotowych (materiałów, towarów) z uwagi na
brak magazynu odpisywane jest w koszty działalności w momencie ich zakupu i przekazania
do użytkowania według cen zakupu - dotyczy jednostki.
- środki trwałe i Wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości nie przekraczającej
wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzuje się
(umarza)

jednorazowo

w

momencie

przekazania

do

użytkowania.

ewidencjonowania i klasyfikowania zakupów składników majątku

Szczególne

zasady

reguluje Zarządzenie

organizacyjne nr 93/11 Prezydenta Miasta Gliwice 2 dnia 29 grudnia 2011 roku.

-

środki trwałe

i

wartości

niematerialne

i

prawne jednostki

amortyzuje

się

(umarza)

jednorazowo za okres całego roku według stawek ustalonych w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych.
- Zgodnie z zasadą współmierności dopuszcza się księgowanie

bezpośrednio w koszty

bieżącego okresu (z pominięciem konta 640) wydatków stanowiących koszty prZyszłych
okresów

w

przypadku,

gdy

są

to

koszty

ponoszone

w

każdym

roku

obrotowym

w porównywalnej wysokości. Powyższe uproszczenie dotyczy m.in. :
- prenumerat Czasopism i innych wydawnictw płatnych z góry za kilka okresów
sprawozdawczych,
-media.

Podpis Główneg

Księgowego

Podpis Kierownika jednostki
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4. informacji' dodatkowej za rok

Nazwa jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach

Siedziba jednostki:

44-122 Gliwice ul_ Żwirki i Wigury 85

201.9

Omówienie pmyjetych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
miejace na wpisanie treści`
Stogowane w Zeapole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gliwicach zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z
zasad określonych w ustawie o rachunkowosci oraz w przepisach szczegolnych. wydanych na podstawie ustawy
o finansach publicznych i zarządzeniach organizacyjnych Prezydenta Miasta Gliwice. Zostały one szczegolowo
opisane w załaczniku nr 1 do punktu 4. Informacji dodatkowe
Zespoł prowadzi ewidencje magazynowa w odniesieniu do zakupów środkow żywnooci w pizedszkolu. Na koncie
31 0 Materiały i towary ewidencjonuje sie przychody z zakupów i rozchody pizeZnaczone na wyżywienie dzieci:
Saldo na koniec roku podlega inwenaryzacji.
Zespol nie Wprowadził do polityki rachunkowosci dodatkowych indywidualnych zasad i rozwiązań.
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Zespół Szkolno 'Przedszkolny Nr4
Gliwice ul, Obrońców Pokoju 4
Omówienia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) wspólnych dla miasta Gliwice:

Jednostka ujęła w swojej polityce rachunkowosci wspólne ustalenia z miastem Gliwice dotyczące:
-planu kont (dotyczy kont syntetycznych)
-podzielnej płatności
'rozliczania podatki Vat
-naliczenia kar za nieterminowe wykonanie robót inwestycyjnych
-stosuje formułę dotyczaca niezmiennej ceny (niezależnie od zmiany podatku Vat)
W metodach wyceny aktywów i pasywów:
wyposażenie .zespoły komputerowe i dywany)
-ustalenia w sprawie zakwalifikowania środków trwałych (powyżej 5002i,craz
'asady aktualizacji wyceny środków trwałych
-rocznaj amortyzacji
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Załącznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkowej

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5
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Siedziba jednostki: 44-100 Gliwice ul. Kozielska 39

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(takze amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
Jednostka nie stosuje odmiennych zasad „ indywidualnych rozwiązań w polinłce rachunkowości niż wymienione
W załączniku Nr 1.
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Załącznik'nr Zvdospunktu `»4.i!n:florrrracjr' dodatkowej za rok

Nazwa jednostki:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6

Siedziba jednostki:

ul. Robotnicza B. 44-100 Gliwice

_

2019

Omówienie pmyjętych zasad (polityki) rachunkowosci. wtym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) w indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
miejsce na wpisanie treści
1. Zasady wyceny aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w Ustawie o Rachunkowosci oraz w
przepisach szczegolnych wydanych na podstawie Ustawy o Finansach Publicznych wedlug niżej
przedstawionych zasad.
F'rzy wycenia majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny
ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalnośc. chyba. że przepisy dotyczące
likwidacji stanowią inaczej.
F'rzy sprzedazy, nieodpłatnym przekazaniu Innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku
ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym stosowane są zasady wyceny wynikające 2 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodaroWania składnikami majątku
ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym.
Wartosci niematerialne i prawne nabyte z własnych .środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia. zaś
otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji. a otrzymane
na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartosc rynkowa określana jest na podstawie
przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i
stopnia zużycia.
Wartosci niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umorzeniu na
podstawie aktualnego planu amortyzacji wedlug stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika jednostki z
uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych Środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych", Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja".
Wartosci niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze
wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższe] od wymienionej w ustawie o podatku
dochodowym dla osób prawnych. atakże będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi cześciami:
v traktuje się jako pozostale wartosci niematerialne i prawne, które umarzana są w 100% miesiącu przyjęcia do
używania. a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostalych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych" w korespondencji z koniem 401 „Zużycie materiałów i energii"
- ujmuje siętylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej. spisując w koszty pod datą zakupu.
Ewidencja szczególowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych powinna umozliwic
ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości
niematerialnych i prawnych.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmuja :
- środki trwałe
- pozostałe środki trwałe
- inwestycje (srodki tni/aie w budowie)
i zbiory biblioteczne

Środkl łnNałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 'i pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz Środki trwałe
stanowiące wlasnosc:
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Gliwicach
- w stosunku do ktorych jednostka sprawuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich
wykorzystania.
Środki trwałe obejmują w szczególności:
- lokale będące odrębną własnością,
- budynki.
- budowle.
- maszyny i urządzenia.
- inne rzeczy.
Do środków trwałych jednostki zalicza się także obce srodki tnNałe znajdujące się wjej uzytkowaniu na podstawie
art. 3 ust. 4 Ustawy o Rachunkowości, jeśl] wystepuje ona jako .,korzystający".
Środki Wisła w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia sie:
- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu. powiększając jego wartość o koszty transportu.
montażu itp.
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia. zaś w przypadku trudności z
ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę.
- w przypadku ujawnienia wtrakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia.
a przy ich braku według wartości godziwej.
' w przypadku spadku lub darowizny -wedlug wartosci godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości
określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w
wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.
- w plzypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokosci wynikającej z dowodu
dostawcy. z podaniem cech szczególnych nowego środka,
v w przypadku otrzymania przez zakład budżetowy powstały ze zlikwidowanego przedsiębiorstwa (mającego
osobowość: prawną) - w tzw. szyku rozwartym. tj. w wysokości wartości początkowej brutto i z poprzedniego
miejsca.

Na dzień bilansowy srodki tnNałe (z wyjątkiem gruntów. których się nie umarza) wycenia się w wartości netto. tj. z
uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
Środki trwałe ewidencjonuje sie w podziale na:
- podstawowe środki trwałe na koncie 011..Środki tnłvałe",
- pozostałe srodki taniała na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe".
Podstawowe Środki trwałe finansuje sie ze środków na inwestycje w rozumieniu Ustawy o Finansach Publicznych
i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów. wydatków. przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz.U. Nr 38. poz. 207 ). zmienionego (Dz.U. Nr 235 poz. 146). atakże rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2
grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu ñnansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr
238. poz. '1579). Umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek
amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia Środka
trwałer do używania
Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych" Amortyzacja obciąża konto 400
„Amortyzacja" na koniec roku.
W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.
Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na
podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów
trwałych
Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wyrnienione w § 6 ust. 3 ..rozporządzenia", które tinansuje sie ze środków
na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażania nowego obiektu. które tak jak ten obiekt nnansowane
są ze srodków na inwestycje).
Obejmują:
- książki i inne zbiory biblioteczne
' srodki dydaktyczne, wtym także srodki transportu. służące do nauczania i wychowywania w szkołach i
placówkach oświatowych
- meble i dywany
o środki trwała o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych powyżej 500 zł. dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania .
Pozostałe Środki trwałe i
- ujmuje się w ewidencji ilosciowo~wartosciowej na koncie 013 „Pozostałe środki tnNaie" powyżej 500 zł z
wyjątkiem przedmiotów elektrycznych o długim terminie użytkowania. umarza sie je w 100% w miesiącu przyjęcia
do używania. a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych orz
wartości niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontem 401 „Zakup materiałów i energii"
- na podstawie decyzji kierownika jednostki ujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej. spisując w
koszty pod datą zakupu przedmioty o wartości do 500 zł.
Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montazu, przystosowania.
ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych srodków trwałych
stanowiących pierwsze Wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia
inwestycji. w tym również odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.
Do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności nastepujące koszty:
- dokumentacji projektowej
- nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową
- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia własciwosci geologicznych terenu
-' przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów
‹ opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy
- założenia stref ochronnych i zieleni
- nadzoru autorskieoo i inwestorskieoo

- ubezpieczeń majątkowych obiektow wtrakcie budowy
- sprzątania obiektow poprzedzającego oddanie do użytkowania
- inne koszty bezpośrednio związane z budową.
- zbiory biblioteczne to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do
rozpowszechniania, niezależnie od nośnika Fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graliczne
(piśmiennicze, kartograficzne. ikonograñczne i muzyczne), dżwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne
(ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.). Do zbiorow bibliotecznych
nie zalicza się materiałow służących pracoWHikom jednostki, takich jak: katalogi, instrukcje. normy, wydawnictwa
urzędowe itp.
Ewidencja zbiorów bibliotecznych prowadzona jest według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 pażdziernika 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałow bibliotecznych
(Dz.U. Nr 205, poz. 1283 z późn. zm.).
Zakopione zbiory wyceniane są w cenie zakupu. Zbiory ujaWnione, darowane wycenia się według wartości
szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez bibliotekarza. Rozchody wycenia się w Wartości
ewidencyjnej.
Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzana są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Umorzenie
ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych" w korespondencji z koniem 401 „Zużycie materiałów i energii"`
Należności długoterminowe to należności, ktorych termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia
bilansowego. Wyceniana są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej
o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostroznosci) zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o
rachunkowości.
Należności krotkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego.
Wyceniana są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej
zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto.
czyli po pomniejs2eniu c wartośc ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących naleznosci wątpliwych (art.
35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).
Wjednostce należności krotkoterminowe z tytułu dochodow budżetowych, ktorych termin płatności przypada na
bieżący rok budżetowy ujmowane są na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. zaś podobne
należnośc np. pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale o terminie zapłaty w następnym roku
ujmowane są na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki" z wyjątkiem pożyczek dotyczących pracownikow jednostki.
Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.
Odsetki od należnosci ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec każdego
kwartałui Gdsetki nie są ujmowane. gdy ich wysokość nie przekroczy trzykrotności wartości opłaty dodatkowej
pobieranej przez "Pocztę Polską Spółkę Akcyjną" za polecenie przesyłki Iistowej (art. 54 par. 1 pkt 5).
Krótkoterminowe papiery wartościowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży lub których termin Wykopu
jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe i inne dłużne
papiery wartościowe, miin. weksle o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy, a krótszym od 1 roku).
Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy:
- w manie mnlmwni

vu ununtu- ›Juna-uu;
- krotkoterminowe papiery wartościowe dla których nieistnieje aktywny rynek. w wartości godziwej.
Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia w kwocie wymagającej zapłaty. czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na
podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentow.
Zaangażowanie to sytuacja prawna wynikająca z podpisanych umow. decyzji i innych postanowień. ktora
spowoduje wykonanie:
a) wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku oraz w pianie
finansowym nie wyaeających wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w danym roku.
b) wydatków budżetowych .
c) dochodów własnych jednostek budżetowych niezależnie od tego. w ktorym roku budżetowym nastąpi ich
wydatkowanie.
2. Ustaianie wyniku finansowego
Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat
na koncie 860 „Wynik finansowy”.
Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont. tj. według rodzajow kosztów i
jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatkow.
Na koniec roku zostanie sporządzone zestawienie kosztów w układzie rodzajowym.
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Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7

Siedziba jednostki: 44-100 Gliwice, ul. Ligonia 36

Dmowienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji) ~ indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
1. Jednostka nie stosuje odliczeń VAT gdy obliczona wartosc prewspółczynnika jestmniejsza niz 2%
2. Techniki prowadzenia ksiąg rachunkoWych w 2019 roku:
W księgach rachunkowych ujmowane były wszystkie przychody i koszty danego okresu
obrachunkowego w momencie ich wystąpienia. z zastrzeżeniem postanowień okreslonych
poniżej, tj.:
-

w

celu dotrzymania terminow sporządzanie sprawozdań z wykonania planu wydatkow
budżetowych do okresów sprawozdawczych w ewidencji księgowej ujmuje się dokumenty
żródłowe zgodnie z data wpływu.
Zgodnie z zasadą istotności powyzszy zapis nie ma znaczącego wpływu na wynik
finansowy. Zespołu SzkolnouPrzedszkolnego Nr 7 gdyz nie jest ona podatnikiem podatku
dochodowego.

- do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego kończącego dany rok obrotowy przyjmuje się
w koszty wszystkie dokumenty księgowe dotyczące roku obrotowego dostarczone do
Zespołu Szkolno~Pizedszkolnego Nr 7 do 28 lutego następnego roku, po upływie roku
obrotoWego. ktorego okres sprawozdawczy dotyczy.
3. Jednostka

prowadzi

ewidencje

magazynową

dla

artykułów

spożywczych

zakupionych

do

prowadzenia stołówki szkolnej i przedszkolnej. Gospodarke magazynowa prowadzi się na
zasadzie pierwsze przyszło pierwsze wyszlo według cen zakupu.
4. Odpisow aktualizujących należnoàci dokonuje siętylko na dla należnosci spornych iwatpliwych co
do których jest prawdopodobieństwo. że nie zostaną zapłacone w terminie i w pełnej
wysokości. a przedwczesne byłoby uznanie ich za nieściągalne.
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Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. wtym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
miejsce na wpisanie ii'tš'ŚtTr
1. Jednostka nie dokonuje odliczeń podatku vat z zastosowaniem współczynnika oraz prewspoiczynnika VAT
gdyż wysokosc nie przekracza 2 %.

2.

Dokumenty żródłowe prZyjrnowane są do okresów sprawozdawczych zgodnie Z datą wpływu do jednostki, za
wyjąrkiem okresu sprawozdawczego kończącego rok.

3.

Księgowanie w koszty w grudniu danego roku odbywa się zdodnie z zasada memoriału.
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Nazwa jednostki:

ESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDĘZKDLNY NR 9

Siedziba jednostki:

44-109 GLIWICE UL. WRZOSOWA 14

i
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2019

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowoäci. w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez Jednostkę organizacyjną:
#unisce na typing-:mo trenu:
Jednosta nie przyjęła innych istotnych zasad rachunkowości niż wymienione w zaŁnr 1 do pkt.4 informacji
dodatkowej.
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Załącznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkom/'ej za rok

Nazwa jednostki:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8

Siedziba jednostki:

uLSyrtusza 30. 44-117 Gliwice

Omówienie przyjętth zaead (poiityki) rachunkowości. wtym rneth Wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
Iniu'ąst'uĘš na WptĘJFHHE' treści
Jednostka nie przyjęła innych istotnych zasad rachunkowoäci niż wymienione w zaŁHr 1 do pkt-4 informacji
dodatkowej.
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i

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Pizeciszkolny Nr 1
Siedziba jednostki: 44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1

metod wyceny aktywów i pasywów (także
Omówienie przylatyoh zasad (polityki) rachunkowości, wtym
organizacyjną:
amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych pmezjadnostkę
rozwiązań w polityce rachunkowości niż wymienione
Jednostka nie stosuje odmiennych zasad „ indywidualnych
w załączniku Nr 1„
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Nazwa jednostki: Zespół Szkolno ~ Przedszkolny Nr '10
Siedziba jednostki: 44-102 Gliwice ul. .Jana Śiiwki B

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji) a indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
Jednostka nie stosuje odmiannych zasad „ indywidualnych rozwiązań w polityce rachunkowości niż wymienione
w załączniku Nr 1.
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Nazwa jednostki:
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Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr. '11.

Siedziba jednostki:

Gliwice ul. Tarnogórska 59.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji) - indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
Wycena aktywów i pasywów stosowana jest w jednostce zgodnie z Ustawą o Rachunkowości:
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztow
wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych),
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne iub nmorzeniowe. atakże o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych- według cen nabycia lub kosztow wytworzenia nie
wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy ,
Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
Zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty.
Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.
Odpisow amortyzacyjnych w jednostce dokonuje się raz w roku, metodą liniowa wg, stawek
amortyzacyjnych przewidzianych ustawą.
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Załącznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkowej

Nazwa jednostki: . Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach
Siedziba jednostki: Lipowa 29, 44-102 Gliwice

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowosci, wtym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - wspólnych dla miasta Gliwice:
1
1.

Obejmuje się ewidencją bilansową wszystkie środki trwałe o okresie używania ponad jeden rok 0
wartości w dniu przyjęcia do użytkowania powyzej 500,00 zł, oraz zespoły komputerowe, meble i
dywany bez względu na wartośći ewidencjonuje sie wartościowo l ilościowo.
Przedmioty o okresie używania dłuższym niż 1 rok 0 wartości poniżej 500,00 zł z wyłączeniem mebli
dywanów i zespołów komputerowych - podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej wartościowej
dacyzją dyrektora, natomiast przedmioty poniżej 100,00 zł z wyłączeniem mebli dywanów i
zespołów komputerowych przenoszone mogą być decyzją dyrektora bezpośrednio w koszt zużycia
materiałów.

2.

Wartości niematerialne i prawne 0 bez wzgledu na wartość są amortyzowane metodą liniową za

3.

Środki trwałe przekazane jednostce lub zakupione z zewnętrznych źródeł finansowania obejmuje

pomocą stawki amortyzacyjne] 50%
się ewidencją bilansową zgodnie z zasadami obowiązującymi przekazującego.
4.

Odpisów amortyzacyjnych dla w/w środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
dokonuje się metodą liniową zgodnie z wykazem stawek amortyzacyjnych, zawartym w załączniku
do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (CIT).

5.

Utrzymuje się:
a)

księgowanie zakupu Środków trwałych na koncie 080 „środki trwałe w budowie” wg wartości
w cenie nabycia,

b]

zakupione materiały w cenie zakupu obciążają bezpośrednio koszty.

2
1.

Jednostka przeprowadza na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzacjąI środków na
rachunkach bankowych, należności, pożyczek, zobowiązań oraz inwestycji nie zakończonych.

2.

Inwentaryzacje rzeczowych składników majątku należy przeprowadzać:
a)

3.

środki trwałe - nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Inwentaryzacje przeprowadza się drogą spisu ilości z natury lub porównania wartości z danymi ksiąg
rachunkowych, wyceny oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

4
1.

Aktywa i pasywa Wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następująCy:
1)

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
lub wartości przeszacowane] (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o
odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwalej utraty wartości,

Załącznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkowej

2)

nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - wg zasad,
stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w
pkt 1 oraz w art. 31, art 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości lub wg cany rynkowej,
bądź inaczej określonej wartości godziwej,

3)

środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztow pozostających w bezpośrednim związku
z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu tnNałej utraty wartości,

4)

rzeczowe składniki aktywów obrotowych - wg cen nabycia lub kosztow wytworzenia nie
wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,

5)

należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożności,

5)

zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,

'7)

rezerwy w w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowane] wartości.

3)

Wyceny środków trwałych, dla których brak jest dokumentow żródłowych stanowiących
podstawę do ich wyceny dokonuje się zgodnie z poleceniem służbowym nr 14/10 Prezydenta
Miasta Gliwice 2 dnia 24 listopada 2010 z późniejszymi zmianami.
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Nazwa jednostki: Centrom Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gliwicach
Siedziba jednostki: 44-100 Gilwice, ui. Koziciska 1

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. wtym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) -indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:

Zasady wyceny aktywów i pasywów
Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust„ 3 pkt. 4 art.5 ust.1 oraz art. 10 ust. 1 pkt. 2 a
także rozdziału 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jednolity : Dz.
U. nr 152 poz.1223 z 2009r. ze zm.), ustala się następujące zakładowe metody wyceny
aktywów i pasywów do stoSowania w sposób ciągły - nie rzadziej niż na koniec roku
obrotowego.

Zgodnie z art. 28 UR aktywa i pasywa Wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy
w następujący sposób:
1. ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - wycenia się w zależności od
sposobu ich nabycia wg :
- cen nabycia (z nie podlegającym odliczeniu podatkiem VAT),
- kosztów wytworzenia,
- wartości przeszacowanej ( po aktualizacji wyceny środków trwałych).
Z. RZECZOWE SKŁADNIKI AKTYWÓW

OBROTOWYCH - wycenia się według cen nabycia,

zakupu (bez pomniejszania o podatek VAT) .
3. NALEŻNOŚCI 1 UDZIELONE POŻYCZKI z zrs's - wycenia się w kwotach wymaganej
zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
4. ZOBOWIĄZANIA - wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5.

KAPITAŁY WŁASNE (FUNDUSZE) ORAZ POZOSTAŁE AKTYWA I PASYWA - w wartości

nominalnej.
Zasady wyceny aktywów i pasywów opierają się na zasadach rachunkowości zawartych
w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zasady: ostrożnej
wyceny, ciągłości, kontynuacji, wiernego obrazu z uwzględnieniem przepisów zawartych
w rozdziale 2 rozporządzenia.

str. 1
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Zasady amortyzacji:
Środki trwałe o niskiej wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o
podatku

dochodowym

w momencie

od

przekazania

osób
do

prawnych

użytkowania.

amortyzuje

się

Szczególne

(umarza)

zasady

jednorazowo

ewidencjonowania

i klasyfikowania zakupów składników majątku reguluje Zarządzenie Organizacyjne nr ?9/10
z późniejszymi zmianami Prezydenta Miasta Gliwice 2 dnia 15 grudnia 2010 r. W przypadku
zakupu składników majątkowych ze środków pochodzących z dotacji (W-WŚ) lub innych
środków

zewnętrznych

klasyfikowania

I

ewidencjonowania

dokonuje

się

zgodnie

z zasadami określonymi w dotacji lub gdy zasady te nie wynikają z warunków o przyznaniu
dotacji należy kierować się zasadami wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym od
osób prawnych określającymi wartość początkową nie przekroczenie ktorej umożliwia
dokonanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.
Środki

trwałe

i

wartości

niematerialne

i

prawne jednostki

amortyzuje

się

(umarza)

jednorazowo za okres całego roku według stawek ustalonych w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych.
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Zalacznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkowej

Nazwa jednostki: . . . GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACYJNE
Siedziba jednostki: . . . ULOKRZEIŻO 44-100 GLIWICE . . . . . . . . . . . . . . t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Omówienia przyjętych zasad (polityki) rachunkowosci. wtym metod wyceny aktywowi pasywow (takze
amortyzacji) *indywidualnych przyjętych przez jednostkę organizacyjną:

Dbowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów

1.Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w Ustawie o
rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o
finansach publicznych według niżej przedstawionych zasadt
Środki tnNałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Nie
dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości. Odpisy umorzeniowoamortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
Środki trwało to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o
rachunkowości

srodki

tnNałe

stanowiące

własność

jednostki

samorządu

terytorialnego otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby
jednostki. Do środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 011 zalicza się srodki
niezależnie od kwoty stanowiącej jednostkowa wartosc początkową

u

zespoły komputerowe

-

mebleidywany

Do srod kow tnNałych zakupionych ze środków własnych zalicza się składniki majątku
o jednostkowej Wartosci początkowej wiekszej lub rownej 500 zł

wtym srodki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu. Środki
tnNałe zakupione z obcych srodkow to środki o wartości początkowej wiekszej lub
rownej 'ID 000 zł . Środkiem trwałym zakupionym ze srodków obcych jest

środek

trwały o jednostkowej wartości początkowej- 10 DOOzł powyżej 10 OOOzł kompletny i
sprawny,

jak również

środek trwały złożony z kilku nierozenrvalnych

elementow

kompletny i sprawny o wartości 10 000 zł i powyżej 10 000 zł. Środki tnivałe w dniu
przyjęcia do użytkowania wycenia sie:
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w przypadku zakupu - Według ceny nabycia lub ceny zakupu, jein koszty zakupu nie
stanowią istotnej wartości,
w przypadku ujawnienia wtrakcie inwentaryzacji- według posiadanych dokumentów
z uwzględnieniem zużycia. a przy ich braku według wartosci godziwej.
w przypadku spadku lub darowizny - według wartosci godziwej z dnia otrzymania lub
w wartości określonej w umowie o przekazaniu,
w

przypadku

otrzymania

w

sposob

nieodpłatny

od

jednostki

samorządu

terytorialnego lub innej - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
w

przypadku

wwysokości

otrzymania
wynikającej

srodka
z

na

dowodu

skutek

wymiany

dostawcy.

z

srodka

podaniem

niesprawnego

cech

a

szczegolnych

nowego Środka.
Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza)
wycenia

sie

w

wartości

netto.

tj.

z

uwzględnieniem

odpisów

umorzeniowych

ustalonych na dzień bilansOWy
Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wproWadza sie do
ewidencji w cenie nabycia, zas otrzymane nieodpłatnie w wysokości określonej w
decyzji, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji.
a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Do
wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków obcychO stosuje sie te
same zasady jak dla Środków tnNałych
Wartosci

niematerialne

i

prawne

umarza

sie w czasie

niezależnie

od

kwoty

stanowiacej jednostkową wartosć poczatkow-ą . Odpisów umorzeniowych dokonuje
się według stawki 50% w skali
Podstawowe środki trwałe finansuje sie ze środków na inwestycje, Umarzane są
(z wyjątkiem gruntow) stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych .Zgodnie ztym. że placowka
nie

jest

płatnikiem

(umorzenie)

podatku

dokonywana

dochodowego

jest

raz

w

od
roku

osób
na

prawnych,
koniec

amortyzacja

roku

(metodą

Iiniową).Amortyzacje środkow tnNałych rozpoczyna sie od miesiąca następującego
po miesiącu w którym dokonano przyjecia .Zakończenie amortyzacji środka trwałego
następuje z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością początkowa
srodka lub przeznaczenia środka do tnNałej likwidacji. Umorzenie ujmowane jest na
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koncie 071 „Umorzenie Środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.
Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja" na koniec roku obrotowego.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego
o

ile

wystąpi

w jednostce)

dokonuje

się

umorzenia srodków tnivałych(

wyłącznie

na

podstawie

odrębnych

przepisów, 3 wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki . Aktualizacji
wyceny środków trwałych z gropy 0 „Grunty” i 'I-„Budynki i lokale " dokonuje się jeżeli
suma

Wskaźników

poszczególnych

wzrostu

latach

cen

łącznie

nakładów
20

%.Sumę

inwestycyjnych
wskaźników

przekroczy
cen

w

nakładów

inwestycyjnych liczy się począwszy od wskaźnika za cztery kwartały 2017 r. Zmian
w ewidencji księgowej dokonuje się w roku następującym po roku w którym suma
wskaźników przekroczy 20% i od tego roku rozpoczyna się ponowne sumowanie
wskaźników cen nakładów inwestycyjnych; Aktualizacji dokonuje się na podstawie
odrębnego placenie służbowego Prezydenta Miasta Gliwice.

Pozostałe środki trwało to środki tnNałe o wartości początkowej większej niż 100 zł
a mniejszej niż 500 zł które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem
pien/yszer wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze
środków na inwestycje), oraz środki o wartosci od10002ł i wyższej ale niższej niż 10
000

zł

zakupione

ze

środków

obcych

()

Dla

pozostałych

środkow

tnNałych

umorzonych w 100% w momencie zakupu 0 dłuższym okresie używania i wartości
poniżej 1000,00 zł prowadzi się ewidencje ilościową. Ewidencją ilościowa objęte są
składniki majątkowe o wartości początkowej do kwoty nie przekraczającej 100 zł ,
oraz do 1000 zł ( srodki obce)za pojedynczy składnik. Drobne przedmioty takie jak
na przykład: kosze, tablice korkowe kalkulatory itp. są w chwili wydania do używania
traktowane jak materiały eksploatacyjne( biurowe) i nie podlegają ewidencji ,

Zbiory biblioteczne bez wzgledu na wartość umarzana są w 100% w miesiącu
przyjęcia do używania. Umorzenie ujmowana jest na koncie 072 „Umorzenie

Do

zbiorów

bibliotecznych

nie

zalicza

się

materiałow

służących

pracownikom

jednostki. takich jak: katalogi. instrukcje, normy. wydawnictwa urzędowe itp.

Zakupione zbiory wyceniane są w cenie zakupu
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Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej
komisyjnie

i

zatwierdzonej

przez

kierownika

biblioteki.

Rozchody

wycenia

się

w wartości ewidencyjnej.
Ewidencją ilościową objęte są składniki majątkowe o wartości początkowej do kwoty
nie przekraczającej 100 zł , oraz do 1000 zł ( środki obce)za pojedynczy składnik.
Drobne przedmioty takie jak na przykład: kosze, tablice korkowe kalkulatory itp. są w
chwili wydania do używania traktowane jak materiały eksploatacyjne( biurowe) i nie
podlegają ewidencji
Zakup

publikacji

bieżąco

,książek

instrukcji

wykorzystywanych

przez

pracowników

na

w pracy, księguje się w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia). Zakup

tablic urzędowych. plakatów ,artykułów dekoracyjnych księguje się w §4210 (zakup
materiałów i wyposażenia ) i ujmowany jest bezpośrednio w koszty w m-cu zakupu
.Zakup środków czystości. artykułów sanitarnych, papieru do drukarek, tonerów itp.
dokon uje się z przeznaczeniem do bezpośredniego wykorzystania Artykułów tych nie
magazynuje się.

2.Jednostka

nalicza

iewidencjonuje

w księgach

rachunkowych

odsetki

od

niewpłaconych w terminie naleznosci w momencie ich zapłaty, 3 w przypadku braku
zapłaty - nie rzadziej niż na koniec kwartału. Minimalna wartosć noty odsetkowej w
jednostce wynosi- dwukrotność wartosci
z cennikiem

usług

przesyłki poleconej ekonomicznej zgodnie

powszechnych w obrocie krajowym

i zagranicznym

Poczty

Polskiej.

Należności krótkoterminowe to naleznosci o terminie spłaty krótszym od jednego
roku od dnia bilansowego. Wyceniana są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem
VAT,

a

na

dzień

bilansowy w wysokosci

wymaganej

zapłaty.

czyli

wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
należnosci,

łącznie

z

Odsetki od

ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokosci

odsetek należnych na koniec tego kwartału. Wartosc odsetek niższą niż minimalna
wartosc odsetek ustalona dla jednostki odpisuje się z ksiąg .
Niewielkie

salda

należności

za

zgodą

Kierownika

Jednostki

mogą

podlegać

od pisaniu w pozostałe koszty operacyjne
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Rozliczenia
dotyczące

międzyokresowe
przyszłych

czynne

okresów

kosztow to

sprawozdawczych.

koszty już
W

poniesione,

jednostce

ale

rozliczenia

międzyokresowe czynne maja nieistotna wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie,
lecz od razu powiekszają koszty dziaialnosci. _
Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W
jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne nie są tworzone.

3. Płatności za faktury i rachunki dokonywane sąwterminach zgodych zzapisami
w umowach lub wskazanych na fakturach .

Podpis Głownego Kięgowego

Podpis Kierownika jednostki
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Nazwa jednostki:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. E. DEMEOWSKIEGO

Siedziba jednostki:

UL. ZIMNEJ WODY 8 44-1 00 GLIWICE

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowosci, wtym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
łiiiEĹ'jSiĹŚtš HŁł WpłSć-H'iiiłš {FGE-itil'
1 .Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostce
Aktywa i pasywa Jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach
szczegolnych. wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych
Wartości niematerialne i prawne:
- pochodzące z zakupu - według cen nabycia lub kosztow wytworzenia. lub wartosci przeszacowanej (po
aktualizacji wyceny). pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umarzeniowe.
- otrzymane nieodplatnie na podstawie decyzji właściwego organu - według wartosci określonej w tej decyzji,
- otrzymane na podstawie darowizny - wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartosc rynkową określana jest na
podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku. z uwzględnieniem
ich stanu i stopnia zuzycia.

Środki trwałe wycenia się następująco;
- pochodzące z zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu.
- stanowiące niedoborylnadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji - odpowiednio według posiadanych
dokumentów. z uwzględnieniem zużycia. lub według wartości godziwej, w przypadku braku odpowiednich
dokumentow.
- pochodzące ze spadku lub darowizny - według wartosci wynikającej z umowy o przekazaniu składnika aktywów
trwałych.
- otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w
decyzji o przekazaniu srodka tnNałego.
- pochodzące z wymiany - w wysokości określonej w dowodzie dostawcy, z uwzględnieniem pomniejszenia o
odpisy amortyzacyjne lub umorzenicwe ustalone na dzień bilansowy. z wyłączeniem gruntow. które nie podlegają
LIITIDI'ZEI'IIU.
Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia srodkow trwałych dokonuje się wyłącznie na
podstawie odrębnych przepisów. a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.
W latach kolejnych aktualizacji wyceny srodkow tnNałych z grupy 0 a Grunty i 'i a Budynki i lokale dokonuje się na
podstawie odnoszących się do wartości rynkoWych wskaznikow, ustalanych każdego roku odrębnie poleceniem
służbowym Prezydenta Miasta Gliwice,
|nwestycje (środki trwałe w budowie) wycenia sie Według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu
lub ulepszenia już istniejącego srodka tnrvałego. Do środków trwałych w budowie zalicza sie rowniez koszty
zakupu tzw. podstawowych środków trwałych wymagających montażu. jak rowniez koszty nabycia tzw.
pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie budowanych obiektow. Do kosztów
wytworzenia podstawowych srodkow tn/vałych nie zalicza się kosztow ogolnego zarządu oraz kosztów
poniesionych przed udziałeniem zamówień. związanych z realizowaną inwestycją. tj. kosztow przetargów.
ogłoszeń I innych.
Należności wycenia sie w wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzien bilansowy w wysokosci wymaganej

zapłaty. czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. czyli po pomniejszeniu
o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należnosci wątpliwych zgodnie z art. 35b ust. 1
ustawy o rachunkowości.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wartosc tych srodkow na
rachunkach bankowych obejmuje również odsetki dopisane przez bank,
Zapasy wjednostce nie występują. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały
plzekazywane są bezpośrednio do zużycia.
Zobowiazania - wycenia sie w wartości nominalnej, łącznie z VAT.
Rozliczenia międzyokresowe - w jednostce rozliczenia międzyokresowe maja nieistotna wartość i dlatego nie są
rozliczane w czasie.
Koszty ujmowane są pod datą wpływu do jednostki dokumentu poświadczającego poniesiony koszt.
Faktury i dowody ksiegowe otrzymane w nowym roku kalendarzowym, a dotyczące danego roku bilansowego
księguje sie w koszty roku. którego dotyczą. do momentu złożenia bilansu. Dokumenty otrzymane po ukończeniu
bilansu za dany rok - księguje sie w koszty roku bieżącego.
Szczegółowe zasady ewidencjonowania i klasytikowania zakupow składników majątku okresla Zarządzenie
organizacyjne nr 79/'10 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2010 r. - załącznik nr 3 do Polityki
rachunkowosci.
Składniki majątku o wartości do 100.00 zł za pojedynczy składnik majątku są objęte ewidencją ilościową.
Natomiast drobne przedmioty takie jak np. semisy kawowe. obiadowe, klucze. tarcze. wiertła. wkrętaki. klodki.
sruby, zamki do drzwi. kosze na śmieci, doniczki, tablice korkowe. antyramy. kalkulatory itp. są w chwili wydania
do używania traktowane jako materiały eksploatacyjne i nie podlegają ewidencji.
Amortyzacji dokonuje się metodą liniowa. która polega na rownomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na
cały okres amortyzowania środka tnivałegoj amortyzację wylicza się jednorazowo na koniec roku budżetowego.

Wycena operacji w walutach obcych dokonywana jest następujące:
Pracownik odbywający podroz służbową poza granicami kraju otrzymuje za swoją zgodą zaliczkę w walucie
polskiej w wysokosci stanowiącej rownowartosc przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej na
niezbedne koszty podróży i pobytu za granicami kraju.
Rozliczenie kosztow delegacji zagranicznej jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki. w walucie
wymienialnej albo w walucie polskiej. według średniego kursu 2 dnia jej wypłacenia.
Ponadto do rozliczenia kosztów podróży służbowej przyjmuje się rachunki potwierdzajace poniesienie
poszczegolnych wydatkow. a w przypadku niemożnosci ich uzyskania H pisemne oświadczenie o dokonanym
wydatku i przyczynie braku jego udokumentowania,
Udokumentowanie nie Wymagają wyłącznie diety i kwoty wypłacone w formie ryczałtów.
W odniesieniu do delegacji zagranicznych zasady ponoszenia wydatków oraz wysokości I warunkow ich zwrotu
pracownikom reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. z póź. zm.
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Nazwa jednostki:
Siedziba jednostki:

44400 Gliwice ul. Kozielska 1A

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wtym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - Indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
!niejsca na wpisanie treści
'l. Obowiązujace zasady wyceny aktywów i pasywów
a. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wedlug zasad określonych w Ustawie o rachunkowości oraz w pizepisach szczególnych wydanych na
podstawie ustawy o finansach publicznych wedlug niżej przedstawionych zasad.
13. Przy wycenia majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawia o
rachunkowości dla Jednostek kontynuujących działalnośc, chyba, że pmepisy dotycząca likwidacji są odmienna.
0. Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodplatnie. na podstawie decyzji właściwego organu. moga być
wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
d. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). ideisy umorzeniowon-amortyzacyjne ustala się wedlug zasad
określonych w ustawie o rachunkowości.
2. Wartości niematerialna I prawne nabyte Z wlasnych srodków Wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia. Wartości niematerialne i prawne
nabyto na potrzeby administracyjne szkoly umarza się w czasie niezależnie od kwoty stanowiącej jednostkową wartośc początkową. deisów
umorzeniowych dokonuje się według stawki 50% w skali roku.
3, Na dzień bilansowy środki trwale wycenia sie w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
' Srodki trwale amortyzowane są według metody liniowej.
4. NHIBŻHOŚCi to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku. licząc od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej
lącznie z podatkiem VAT. a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zaplaty.
Od niezapłaconych W terminie należności są naliczana odsetki. ZSOistosuje odsetki od transakcji handlowych umownych i bezumownych.
Przy transakcjach umownych dodatkowi: naliczana jest opłata - koszty odzyskiwania należności n rownowartosc 40 euro od każdej transakcji
zaplacone] po terminie (równowartość kwoty 40 euro przallozonej na zlote wg średniego kursu euro ogłoszonego przez NEF' ostatniego dnia
roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc. w ktorym swiadczenie pieniężne stalo sie wymagalne. stanowiącej rekompensatę za koszty
odzyskiwania należności.)
5. Udzielone pożyczki z zfśs wycenia sie w kwocie wymaganej zapłaty.
6. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia sie wedlug wartości nominalnej.
7. Zobowiązania w jednostce wycenia się w zależności od calu sprawozdawczego. Zobowiązania bilansowa wycenia się w kwocie
wymagająca] lapłatli
Do pasywów zaliczamy:
EI fundusz jadnostki.
EI zobowiazania krótkoterminch i fundusze specjalne
1. Fundusz jednostki ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem obejmującym majątek trwały i obrotowy jednostki i ich zmiany.
2. Zobowiazania - ogol zobowiązań z tytułu dostaw i uslug, a także calość lub ta część pozostaiych zobowiązań, które staja sie wymagalne w
przeciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. w kwocio brutto łącznie z naliczonym podatkiem VAT. Z tytułu opóźnienia w zaptacie kwot
określonych fakturą wierzyciel może naliczyć odsatkl. W związku ztym dłużnik zobowiązany jest zaksięgować naliczone odsetki w momencie
ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartalu,
Na zobowiązania składają się:
|`I zobowiązania z tytulu dostaw i uslug.
El Zobowiązania z tytułu podatków. ubezpieczeń Spolecznych.
rfi Zobowiązania z tytulu wynagrodzeń.
l.`.I pozostałe zobowiazania.
Zobowiazania z tytulu dostaw I Uslug traktuje się jako zobowiazania krótkoterminoWe.
Zobowiązania z tytulu wynagrodzeń sąto kwoty należne. lecz do dnia bilansowego niezapłacone Ustalenia nadwyżki lub niedoboru budżetu
dotyczące dochodów i wydatków są ujmowane w zakresie taktycznym (kasowe zrealizowanych) wplywow i wydatków. dokonanych na
bankowych rachunkach budżetów oraz rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżetowych.
Wynik na działalność. to różnica między sumą należnych przychodów ze sprzedaży uslugi pozostalych przychodów finansowych. a
poniesionymi kosztami na działalność. ora: odpisaniem należnosci umorzonych. nieściągalnych,
8. Ustalenie wyniku finansowego
Wynik finansowy ustalany jest' zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

W segmanma podstawowa} dzialalnosc-I operacyirmj przantcwana są przychody i koszty związane z daałainosmą Lespołu äzkoł
Ogólnoksziałcących Nr 1,
W sprawozdaniu prezentuja alę niżej oplaana dana:
A. „Fizychody netto z podstawowej działalności operacyjnej”
AN „Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - A,V| „Przychody z iylulu dochodów budżeiowych" - zaewidencjonowanc na koncie
T20 przychody z tytułu dochodow budżetowych.
B. „Koszty działalności operacyjnej"
B. I „Amortyzacja”.
B.” „Zużycia materiałów i anargłl" ,
B.III „Usługl obca“.
Ei. IV „Podatki i opłaty" .
B.V „Wynagrodzenla".
B.V[ ..Ubezpieczenia apołeozna i inne świadczenia dla pracowników”,
EHX „Inne świadczenia fInansoWana z budżetu".
E. „Pozostała koszty operacyjna”,
E.I „Koszty inwastycji za Środków wlasnych Samorządowych zakładów budżetDWych I dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na
wyozlalonym rachunku" ~ wydatki ponioslona na zakup środków trwałych za środkow zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym
dotyczącym tzw„ dochodów własnych
G. „Przychody finansowe“.
5.“. ..Odaetki“.
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Nazwa jednostki: Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach
Siedziba jednostki: 44-100 Gliwice. ul. Barlickiego 3

wyceny aktywów i pasywów
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. w tym metod
organizacyjną:
jednostkę
(takze amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych pnez
1.

2.

są komputerowo w aplikacji
Księgi rachunkowe w Młodzieżowym Domu Kultury prowadzone
firmę
przez
administrowanej
VEdukacja
systemu
platformy
poziomu
Finanse z
jest
Gliwice
Gliwice. Miasto
Vulcan Sp. z co. pod nadzorem i na serwerze Urzędu Miasta
aktualizowany przez
licencjobiorca i administratorem w! w oprogramowania. Program jest
prawa.
producenta _firmę Vulcan zgodnie ze zmianami przepisów
wspolczynnika VAT 25% oraz
Jednostka dokonuje odliczeń podatku vat z zastosowaniem
opodatkowaną.
działalnością
z
zwiazanych
prewspołozynnika VAT 3% do zakupów

L

Barbara Pilch
I
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . - . .. . . .

Podpis Głównego Księgowego
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Podpis Kierownika jednostki
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Nazwa jednostki:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Siedziba jednostki:

Gliwice 44403, ul. Sikorskiego 134

Omówienie przyjętych

zasad (polityki)

rachunkowości,

w tym

metod

wyceny aktywów

i pasywów (także amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sikorskiego 134 w Gliwicach nie stosuje odmiennych
zasad polityki rachunkowości przyjete zasady są zbieżne z załącznikiem nr ].

1103.202@ Główny Księgowy

17.03.2020 Kieroka jednostki
.

na`

^ "mi i. .wsią
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Załącznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkowej za rok

Nazwa jednostki:

Poradoia Psychologiczno - Pedagogiczna

Sisdziba jednostki:

Gliwice ul Gierymskisgo 1

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wtym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji} r indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
“ wm ›:2 M w;'.'l'_„_:f5'w I Jiu.“
Jednostka nis przyjęta innych istotnych zasad rachunkowosci niż wymienione w zał 1 do puktu 4 informacji
dooatkowej.

?QQQ-,Gill
Data
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załącznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkowej

Nazwa jednostki: PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNAI I !I STDPNIA
Siedziba jednostki: UL. QJANA SIEMIŃSKIEGO B 44~1UO GLIWICE
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowosci` w tym metod wyceny aktywowi pasywow (takze
amortyzacji) - indyWIdualnych, przyjętych przez. jednostkę organizacyjną;
1.

Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. Księgi rachunkowe otwiera się na każdy rok obrotowy,
a zamyka się na koniec każdego roku obrotowego (tj. 01.01.... do 31.12....) Jest zachowana
zasada ciągłości. Stan na koniec roku obrotowego jest równocześnie stanem
początkowym następnego roku obrotowego
odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dokonuje się 1 raz w roku (zgodnie
z § 9.pkL 1 rozporządzenia Dz.U. z 2010 nr 128 poz.861 z póżnzm.). deisów
umorzeniowych środków trwałych ewidencjonowanych na koncie t2111 dokonuje się
przy
zastosowaniu
stawek
amortyzacyjnych
podanych
w wykazie
stawek
amortyzacyjnych, zawartym w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych.
Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
Zasady ustalania jednostkowej wartości początkowej składników majątku oraz ich
ulepszeń stosuje się niezależnie od sposobu pozyskania tych składników majątku,
a w szczególności do pozyskanych w drodze zakupu, wybudowania, nieodpłatnego
otrzymania.
Naliczanie amortyzacji następuje w nastepnym miesiącu po przyjęciu do używania,
jej zakończenie
nie później
niż z chwilą zrównania Wartości odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia ich
do likwidacji, sprzedazy bądz stwierdzenia niedoboru.
a

Srodki trwałe umarza się metodą liniową.
Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych
dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej
aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.
W celu rzetelnej i jasnej prezentacji sytuacji majątkowej oraz wyniku finansowego
jednostki, na podstawie art. 4 ust. lb ustawy o rachunkowości z dnia 29 września
1994 dokonuje się aktualizacji wyceny środków trwałych ewidencjonowanych
w grupie 0 - Grunty i 1 - budynki i lokale.
Aktualizacji wyceny środków trwałych z grupy O - Grunty i 1 - Budynki iiokale
dokonuje się na podstawie odnoszących się do wartości rynkowych wskaźników,
ustalanych każdego roku odrębnie poleceniem służbowym Prezydentem Miasta
Gliwice
10. Należności - wycenia sie w wartości nominalnej , a na dzień bilansowy oraz na
koniec każdego kwartału - w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie
z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady istotności oraz ostrożnej wyceny,
czyli
po
pomniejszeniu
o
wartość
ewentualnych
odpisów
aktualizujących
dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).
11. Zobowiązania
wycenia sie w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy oraz na
koniec każdego kwartału
z wymagalnymi odsetkami.

-

w

Wysokości

wymaganej

zapłaty,

tzn.

łącznie

12. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych
wycenia się w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania.
13. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym
rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy".
14. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.
15. Na dzień zamkniecia ksiąg rachunkowych sporządza się Sprawozdanie finansowe
składające się z bilansu, rachunku Zysków i strat (wariant porównawczy) oraz
zestawienia zmian w funduszu. Placówka sporządza sprawozdanie finansowe na
dzień zamkniecia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy), tj. na dzień 31 grudnia.
str. 1
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Sprawozdanie Finansowe sporządza się w języku polskim iw walucie polskiej a dane
liczbowe wykazuje się w złotych i groszach. Sprawozdanie finansowe jednostki
podpisują dyrektor jednostki oraz główny księgowy.
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,›

Podpis Głównego Księgowego
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.Załącznik nr 2 do punktu 4. Infon-nacji dodatkowej

Nazwa jednostki: V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznyml im
Andrzeja Struga
Siedziba jednostki: ul Górnych Wałów 29 44-100 Gliwice

Omówienie pizyjętych zasad (poiityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przezjednostkę organizacyjną:

1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o
rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o
iinansach publicznych według niźej podanych zasad.
1.

Środki trwałe (konto 01 l) - na tym koncie podlegają ewidencji środki
trwałe o wartości początkowej

500,00 PLN i o okresie używalności

dłuższej niz 1 rok.
Wyjatek stanowi zakup zespołów komputerowych, mebli i dywanów które są
zaliczane do środków trwałych niezależnie od kwoty stanowiacej
jednostkowa wartość poczatkowa ( Zarzadzenie PM Gliwice Nr 79/10 z 15
rudnia 2010r.z póz'. zmianami).
Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na karcie analitycznej

2.

środka trwałego. Środki trwałe umarzane są według stawek
amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy (Dz. U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654 z póżnzm.).
.

Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”
oraz na kontach 400- „Amortyzacja”, amortyzacja naliczana jest
jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego.
Pozostałe środki trwałe o wartości wyższej od 100,00 PLN (dolna
granica) do 500,00 PLN (górna granica) ewidencjonuje się w księdze
inwentarzowej i księguje się na koncie 013 = „Pozostałe środki trwałe w
użytkowaniu”. Umarzane są w

i00% ich wartości w dacie przyjęcia do

użytkowania poprzez odpis w koszty - konto 40] - „Zużycie materiałów i
energii”

i konto 072- „Umorzenie pozostałych środków trwałych".

Pozostałe środki trwałe, których wartość nie przekracza i00,00 PLN nie

.

podlegają ewidencji wartościowej, prowadzonajest dla .nich tylko
ewidencja ilościowa.
Nabywane wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są na
koncie - 020 - Wartości niematerialne i prawne“.
Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się
do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie
decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane

str. '1
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na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość
rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w
obrocie rzeczami tego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i
stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne bez względu na wartość
początkową umarzane są w czasie według stawek amortyzacyjnych
ustalonych w zarządzeniu PM Gliwice Nr 79/10 z 15 rudnia 2010r.
Umorzenie ujmowane jest na koncie 07] „Umorzenie środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400
`„Arnertyzacja”.
Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości
niematerialnych i praWnych powinna umożliwić ustalenie umorzenia oddzielnie
dla poszczególnych podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości
niematerialnych i prawnych.
Rzeczowe aktywa trwałe obejmuja:
i* środki trwałe
P' pozostałe środki trwałe
I' inwestycje (środki trwałe w budowie)
Środki trwało to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust.1 pkt 15 ustawy o
rachunkowości oraz środki trwałe stanowiace własność:
- jednostki budzetowej V Liceum Ogólnokształcącego
Dwujęzycznyrnl im Andrzeja Struga w Gliwicach w

Oddziałami

stosunku do ktorych

jednostka spraWuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich
wykorzystania.
Środki trwałe obejmuja w szczególności:
I grunty
I" budynki
Ir budow le
?maszyny i urządzenia i inne rzeczy

Środki trwałe W dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się :
m w przypadki zakupu - Według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszt
zakupu nie stanowi istotnej wartości,
i w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- według posiadanych
dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości
godziwej,
- w przypadku darowizny- według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w
wartości określonej w decyzji o przekazaniu,
Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z
uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

P podstawowe środki trwałe na koncie 0] i „Środki trwałe”
i pozostałe środki trwałe na koncie 0 I 3 „Pozostałe środki trwałe w używaniu“
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Odpi sów umorzeniowych dokon ujc się począwszy od miesiąca następującego
po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
Podstawowe środki trwałe finansuje się ze Środków na inwestycje w
rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz, U .z 2014 poz.105?: z póź
zmianami). Umarzane są ( z wyjątkiem gruntów ) stopniowo na podstawie
aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych na
podstawie podatku dochodowego od osób prawnych.
Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego
po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
Umorzenie ujmowane jest na koncie 07] „Umorzenie środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych" Amortyzacja obciąż konto 400
„Amortyzacja” na koniec roku.
W jednostce przyjęto metode liniową dla wszystkich Środków trwałych.
Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty
wartości.
Aktualizacja wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków
trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki
takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.
Na potrzeby wyceny bilansowej wartości gruntów nie podlegają aktualizacji.
Pozostałe środki trwałe to środki. wymienione w § 5 ust. 3 “rozporządzenia”,
które finansuje się ze Środków na bieżące wydatki ( z Wyjątkiem pierwszego
wyposażenia nowego obiektu., które tak jak obiekt finansowane są ze Środków
na inwestycje).
Obejmują:
i* książki i zbiory biblioteczne
I* środki dydaktyczne ,

służące do nauczania i wychowania w szkołach i

placówkach oświatowych
I' środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wartości 500 PLN,
dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w
100% ich wartości w momencie oddania do używania
Pozostałe środki trwałe:
i* ujmuje się w ewidencji ilościowo ~ wartościowej na koncie 013 „Pozostałe
środki trwałe w używaniu” i

umarza sieje w 100% w miesiącu przyjęcia do

używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ” w korespondencji
z kontem 40l „Zuzycie materia-łów i energii”
i na podstawie decyzji kierownika jednostki pozostałe środki trwałe w
używaniu o niskiej wartości nie przekraczającej 100 PLN ujmuje się tylko w
pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu( nie
podlegają inwentaryzacji).
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Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy,
montażu , przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków
trwałych oraz koszty nabycia pozostałych Środków trwałych stanowiących
piemsze wyposazenie

nowych obiektów zaliczane do dnia bilansowego lub

dnia zakończenia inwestycji wtym rownież:
niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy
W jednostce do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące
koszty:
- dokumentacj i projektowej innych składników majątku związanych z budową ~
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego
- inne koszty bezpośrednio związane z budową.
Zbiory biblioteczne to dokumenty zawierający utrwalony wyraz myśli
ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezaleznie od nüśl'llka
fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne(
piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dżwiękowe,
wizualne, audiowizualne i elektroniczne (ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o
bibliotekach, Dz. U z 2012r.. poz . 642 z poż. zm.). Do zbiorów nie zalicza się,
materiałów służących pracownikom jednostki, takich jak katalogi, instrukcje,
normy, wydawnictwa urzędowe itp.
Ewidencja zbiorów bibliotecznych prowadzona jest według zasad określonych
rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29
października 2008r. 1*. w sprawie ewidencji materialow bibliotecznych (Dz.U.
Nr 205, poz. 1283.
Zakupione zbiory wyceniane są w cenie zakupu.. Zbiory ujawnione, darowane
wycenia się według wartości szacunkowej. Rozchody wycenia się w wartości
ewidrencyj nej.
Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzana są w 100% w miesiącu
przyjęcia do użytkowania. Umorzenie ujmowane jest na koncie O72 „Umorzenie
pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” W
korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii".

Należności krótkoterminowe to należności, o terminie spłaty krótszym od
jednego roku od dnia bilansowego, Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie
z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli
łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem. ostrożnej wyceny, tj. w
wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów
aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art.35b ust.1 ustawy o
rachunkowości).
Odpisy aktualizujące nalezności dokonywane są naj później na dzień bilansowy.
Odsetki od nalezności w tym także tych do których stosuje się przepisy
dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie zapłaty lub na
koniec kwartału w wysokości odsetek naleznych na koniec tego kwartału.
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Zapasy ~jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione
materiały są przekazywane bezpośrednio do :użycia w działalności.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
nominalnej.
Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia w kwocie wymagającej zapłaty, czyli
łącznie z odsetkami naliczonym na podstawie not odsetkowych otrzymanych od
kontrahentów.

Rozrachunki dotyczące wydatków pochodzących ze źródeł zagranicznych
wycenia się następuj aco:
- wydatki kwalifikowane ~ koszty podróży, zakupy materiałow, narzędzi itp.

na

podstawie faktur, rachunków
F wydatki niekwalifikowane - ryczałty na pokrycie kosztów utrzymania dla
uczestników i opiekunów projektu wyceniane sa na podstawie potwierdzenia
odbioru

(wzor potwierdzenia stanowi załącznik do rozporzadzenia)kwory

przyznanego ryczałtu przeliczonego w wskaźnika za jedno EURO. Ryczałt
wypłacany jest w walucie polskiej. Wypłaty dokonuje się na pod stawie
bankowego dowodu wypłaty gotówkowej w oddziale Banku lub na wzkazane
konto bankowe uczestnika projekt.

Gotowke dla. uczniów pobiera nauczyciel~

opiek un„ a następnie przekazuje poszczegolnym uczniom

uczestniczącym w

projekcie. Uczniowie kwituja odbior gotowki na osobnym potwierdzeniu i
jednocześnie zobowiązują się do wydania środków zgodnie z projektem.
Rozrachunki z pracownikami w jednostce udzielane są zaliczki na potrzeb
biezacych drobnych zakupów oraz zakupu poczęstunku dla uczestników
półkolonii i

świetlicy opiekuńczej osoby które

są upoważnione do pobierania

zaliczek to : konserwator, woźna, sekretarz szkoły, pedagog oraz nauczyciel
odpowiedzialny za organizację półkolonii, konkursów przedmiotowych,
nauczyciele biorący udział w projekcie. Wycena rozliczenie zaliczki następuje
najpóźniej w ciagu 14 dniu od daty pobrania na podstawie faktur zakupu, 3. w
przypadku organizacji obozu zimowego i letniego z zgodą Dyrektorajednostki
w ciag 21 dni od daty pobrania zaliczki.
Zaangażowanie to sytuacja prawna wynikająca z podpisanych umów, decyzj i. i
innych postanowień, która spowoduje wykonanie:
i wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej
danego roku oraz planie finansowym nie wygasających wydatków budżetowych
przewidzianych do realizacji w danym roku,
F wydatków budżetowych oraz nie wygasających wydatków budżetowych
11 S
`.
alęPWCh lał
“.24

:ii'łiiik'i'iin SZKOLY
i

i

Fus 'm

i.“

drina. i'lortun ?5mm

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika jednostki

str. 5

Załącznik nr 2 do punktu 4. #Marma-cji
dodatkowej za rok

2019 v

NaZWH jadnostki:

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-CERAMICZNYCH
W GLiWICACH

Siedziba jadnostki:

44-100 GLIWICE ULBDJKOWSKA 16
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Nazwa jednostki: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKGNOMICZND-TECHNICZNYCH IM. CICHDCIEMNYCH
Siedziba jednostki: ul. Sikorskiego 132. 44-103 Gliwice

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywow i pasywów
(także amortyzacji) -- indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjna'
Podstawę

prowadzenia

k5iąg

rachunkowych

stanowi

Wlasna

dokumentacja

przyjętej

polityki

rachunkoWości, Sporzadzona w oparciu o zasady określone w:
o

Ustawie z 29 września '1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 613'
z późn. zm.),

i

Rozporządzeniu Ministra Finansow z dnia 5 lipca 2010 i'. w Sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planow kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego,
państwowych

jednostek
funduszy

budżetowych,

celowych

oraz

samorządowych

państwowych

zakładów

jednostek

budżetowych,

budżetowych

mających

siedzibę poza granicarrii Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.)
i

Rozporządzeniu

Mil'iistra

Finansow

zmieniające

rozporządzenie w

sprawie

szczegolowej

klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych z dnia 16 grudnia 2-014 r. i DzU. z 2014 r. poz.1952 z pożnzm.)
księgi rachunkowe Zespołu Szkół Ekonomiczno - Technicznych inn. Cichociemnych prowadzone są.
w siedzibie jednostki, tj'. ZSE-T 44-103 Gliwice ul. Sikorskiego 132.
Przyjmuje się, że rokiem obrotowwn jest rok budżetowy, obejmujący rok kalendarzowy od 1 stycznia
do 31 grudnia.

1.2asady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostce
Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz
w przepisach szczegolnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych,
Uwzgledniajac te przepisy, ustala się w ZSE-T;
Szczegółowe

zasady

ewidencjonowania

i

klasyfikowania

zakupow

skladnikow

n'iająlku

określa

Zarzadzenie organizacyjne nr 79/10 Prezydenta Miasta Gliwice 1 dnia 15 grudnia 2010 r.
Składniki majątku o wartości do 100,00 zl za pojedynczy składnik majatku są objęte ewidencją
ilościową. Natomiast drobne przedmioty takie jak np. Serwisy kawowe, obiadem/e, klucze, tarcze,
wiertła, wkrętaki, kłódki, sruby, zamki do drzwi, kosze na śmieci, doniczki, tablice korkowe, ai'nyrarny,
kalkulatory

itp.

są

w chwili

Wydania

do

używania

traktowane jako

materialy eksploatacyjne

i podlegają ewidencji Ilościowej.
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Amortyzacji dokonuje się metodą liniową, która polega na rownomiernym rozłożeniu odpisów
amortyzacyjnych na cały okres amortyzowariia Środka trwałego, amortyzację wylicza się jednorazowo
na koniec roku budżetowego.
Wartości niematerialne i prawne:
I

pochodzące

zakupu - według

z

przeszacowane]

(po

aktualizacji

cen

nabycia

wyceny),

lub

kosztow wytworzenia,

pomniejszonych

odpisy

o

lub

wartości

amortyzacyjne

lub

umorzeniowe,
I

otrzymane

nieodpłatnie

podstawie

na

decyzji

organu

właściwego

-

wedlug

wartości

określonej w tej decyzji,
o

otrzymane na podstawie darowizny - wartości rynkowej na dzien nabycia. Wartość rynkowa
określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego
rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Środki trwałe wycenia się następująco'.
-

pochodzące z zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu,

0

stanowiace niedobory/nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji - odpowiednio według
posiadanych

dokumentów,

z

uwzględnieniem

zużycia,

według

lub

wartości

godziwej,

w przypadku braku odpowiednich dokumentow,
-

pochodzące ze spadku iub darowizny - według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu
składnika aktywów trwałych,

-

otrzymane

nieodpłatnie

od

Skarbu

Państwa

lub jednostki

samorządu

terytorialnego w

w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego,
o

pochodzące z wymiany - w wysokości określonej w dowodzie dostawcy, z uwzględnieniem
pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy,
z wyłączeniem gruntow, które nie podlegają umorzeniu.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się
wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, 2: wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz
jednostki,

Inwestycje (środki trwałe w budowie) wycenia się według kosztów poniesionych W okresie ich
budowy. montażu lub ulepszenia już istniejącego srodka trwałego

Należności wycenia sie w wartości nominalnej łącznie 2 VAT, a na dzień bilansowy w wysokosci
wymaganej zaplaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności
wątpliwych zgodnie z art. 35b ust 1 ustawy o rachunkowości
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środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wartość tych
środków na rachunkach bankowych obejmuje również odsetki dopisane przez bank.

Zapasy w jednostce nie występują. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego.
Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zuzycia.

Zobowiązania - wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z VAT.

Rozliczenia międzyokresowe - w jednostce rozliczenia rnit-;tlzyokresowe

niają nieistotna wartośc`.

idlatego nie są rozliczane W czasie,

Koszty ujmoWane są pod datą wpływu do jednostki dokumentu poświadczającego poniesiony koszt.
Faktury i dowody księgowe otrzymane w nowym roku kalendarzowym, a dotyczące danego roku
bilansowego księguje się W koszty roku, którego dotyczą, do moi'neniu ;łożenia sprawozdań rocznych.
Dokumenty otrzymane po złożeniu sprawozdań za dany rok- księguje się W koszty roku bieżącego,

2. Ustalanie wyniku finansowego
Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jeSt zgodnie z wariantem porównawczym rachunku
zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy".
Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole (i koni, tj. na kontach
kosztow rodzajowych.
Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym wzałącmiku do
„rozporządzenia” składa sie:
- wynik ze sprzedaży,
- wynikzdzialalności operacyjnej,
- wynik brutto.
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Nazwa jednostki: Zespół Szkół Łączności w Gliwicach
Siedziba jednostki: ul. Warszawska 35 44400 Gliwice

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i
pasywów (także amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:

Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostce

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o
rachunkowości oraz w przepisach szczegolnych, wydanych na podstawie ustawy o
finansach publicznych. UWZględniając te przepisy, ustala się:

j...: . Wartości niematerialne i prawne:
pochodzące z zakupu - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe,
otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - według wartości
określonej w tej decyzji,
otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość
rynkowa

określana jest

na

podstawie

przeciętnych

con

stosowanych

w obrocie

rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Środki trwałe wycenia się następująco:
pochodzące z zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu,
stanovi/łące niedobory/nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji - odpowiednio
według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, lub według wartości
godziwej, w przypadku braku odpowiednich dokumentow,
pochodzące ze spadku

lub

darowizny - według wartości

wynikającej z

umowy

o przekazaniu składnika aktywów trwałych,
otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego ~
w wysokości określonej w dacyzji o przekazaniu środka trwałego,
pochodzące

z

wymiany

-

w

wysokości

określonej

w

dowodzie

dostawcy,

z uwzględnieniem pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe ustalone
na dzień bilansowy, z wyłączeniem gruntów, które nie podlegają umorzeniu.
aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych
dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji
odnosi się na fundusz jednostki.

3 . Inwestycje (środki trwałe w budowie)
wycenia się według kosztów

poniesionych w okresie

ich

budowy,

montażu

lub

ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Do środków trwałych w budowie zalicza
się

rÓWnież

koszty zakupu tzw.

podstawowych

środków trwałych wymagających

montażu, jak również koszty nabycia tzw. pozostałych środków trwałych stanowiących
pierwsze

wyposażenie

budowanych

podstawowych środków trwałych
kosztów

poniesionych

przed

obiektów.

Do kosztów

wytworzenia

nie zalicza się kosztow ogolnego zarządu oraz

udzieleniem

zamówień,

związanych

z

realizowaną

inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.
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Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Wartość tych środków na rachunkach bankowych obejmuje również odsetki dopisane
przez bank.

Zapasy -jednostka nie prowadzi magazynu, Zakupy robione są na bieżąco, w ilościach
dostosowanych

do potrzeb

i wydawanych

biurowych, środków czystości

i drobnych

bezpośrednio

do zużycia

materiałów

materiałow przeznaczonych do napraw

sprzętu - materiały te są odnoszone w koszty bezpośrednio po zakupie.

Należności

wycenia

się

w

kwocie

wymagalne]

zapłaty

z

zachowaniem

zasady

ostrożnej wyceny. Odpisy aktualizujące tworzy się nie później niż na dzień bilansowy.
Na dzień bilansowy kwotę należności pomniejsza się o odpisy aktualizujące wartość,
z

tym,

że

odpisy

przeterminowania
bilansowego

w

należności

tych

50%

przeterminQWanych

należności

wysokości

wynosi

należności,

tworzy

pomiędzy
a

miedzy

18-24
24-36

się,

jeżeli

miesiące
miesięcy

okres

od

dnia

-

100%

należności.

Zobowiązania - Wycenia się w wartości wymagalne] zapłaty.

8.

Odsetki - zgodnie z zasadą istotności odstepuje się od naliczania i dochodzenia
odsetek za zwłokę w zakresie należności, co do których nie stosuje się przepisów
„Ordynacji podatkowej", w tym również w zakresie należności Skarbu Państwa, jeżeli
wysokość tych

odsetek

w okresie kwartalnym

nie

przekraczałaby trzykrotności

wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki Iistowej jako
przeSyłki poleconej,
Zasad tych nie stosuje się w zakresie odsetek od należności do ktorych powstało
uprawnienie do naliczenia rekompensaty, o której mowa w ustawie o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych .

9.

Rozliczenia międzyokresowe - zgodnie z zasadą istotności w jednostco odstąpiono od
stosowania międzyokresowych rozliczoń kosztow, gdyż mają nieistotną wartość i nie
wpływają istotnie na wynik finansowy.

10. Koszty poniesione w walutach obcych w związku z realizacją projektów
Erasmus+/PO WER przelicza się na złote według kursu Średniego ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wyplaty
zaliczki w Walucie polskiej (dotyczy rozliczenia pobranej zaliczki) oraz dokonania
zakupu w pozostałych przypadkach tj. ostatni dzień roboczy poprzedzający datę
wystawienia faktury, noty księgowej itp.

11. Delegacje zagraniczne rozlicza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 29 styczniaŻDlB r ( Dz.U.z 2013 r poz 167 z poźnzm.)
Zaliczka na podróż służbową za zgodą pracownika może byś wypłacona W walucie
polskiej. Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej jest dokonywane wówczas w
walucie polskiej według średniego kursu NBP z dnia wypłacenia zaliczki.
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12. Na potrzeby raportowania do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji koszty przelicza się
według kursu z umowy.

13. Szczegółowe zasady ewidencjonowania i klasyfikowania zakupów składników majątku
określa Zarządzenie organizacyjne nr 79/10 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15
grudnia

2010 r.

Wytyczne

nie

dotyczą

projektów

Erasmus+/PD

WER

i

innych

finansowanych ze środków UE. Zakupy dokonywane ze środków Erasmus +/ PO WER(
dot Środków UE) ,stanowią środki trwałe od wartości określonej w Ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych ( obecnie 10.000 zł).

14. Składniki majątku o wartości do 100,00 zł. za pojedynczy składnik majątku są objęte
ewidencją ilościową.

Natomiast drobne przedmioty takie jak np. klucze, tarcze,

wiertła, wkrętaki, kłódki, śruby, zamki do drzwi, kosze na śmieci, doniczki, tablice
korkowe, antyramy, rozne drobne art, biurowe nie podlegają ewidencji.

15. Do

zbiorów

bibliotecznych

nie

zalicza

się

materiałow

służących

pracownikom

jednostki, takich jak m.in.: katalogi, instrukcje, normy, wydawnictwa urzędowe oraz
biuletyny, wydawnictwa i publikacje przeznaczone jako materiały pomocnicze do
użytku

pracowników

administracyjnych

szkoly

(np.

książki),

a

także

otrzymane

nieodpłatnie wydawnictwa uznane w bibliotece jednostki za zbędne.

16. Środki trwałe umarza się stopniowo wg. Stawek ustalonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych. Przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków
trwałych. Amortyzację wylicza się jednorazowo na koniec roku budżetowego.

17. Płatności

za

faktury

regulowane są w

i

rachunki

ciągu

30 dni

dotyczące zamowień
od

dnia

wpływu

wspólnych

Miasta

Gliwice

rachunku/faktury do siedziby

zleceniodaWCy. W pozostałych przypadkach jednostka stosuje termin płatności z
umowy, lub w przypadku braku umowy z faktury/rachunku.
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Inforrmacji` dodruk'erch za rok

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach

Slodzlba jadnostki: Ul. Orląt Śląskich 25. 44~1007Gliwlca
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:

Przyjęto wiadńoatce zasady (polityki) rachunkowości nie odbiegają od zasad przyjętych przez Miasto
Gliwice. Wjadnoatca nie prowadzi się magazynów a zakupy materiałów biurowych i środków czystości na
bieżąco pod datą zakupu przekazuje się pracownikom do zużycia.
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Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji) ~ indywidualnych, przyjętych przez jednostkę organizacyjną:

Naawa jadnostki: Zespol Szkół Ogólnokształcących Nr 5. im` Armii Krajowej
Siedziba jednostki; : 44-122 Gliwice. ul. Sikornik 34

1.Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących w odniesieniu do należnosci wątpliwych . gdy istnieje
taka koniec2nosć .na koniec roku kalendarzowego, a w prZypadku skierowania sprawy do sądu dokonuje się odpisu aktualizującego kwoty dochodzonej należności.
2.Ewidencja ilościowa składników majątkowych do kwoty jednostkowej 200 zł ,nie podlega ewidencji
na koncie 013.
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Nazwa jad nostki:

zaspał Szkół Ogólnokształcących apacjàlnych nr 7 w Gliwicach
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Załącznik nr 27 do punktu 4. Informacji dodatkowej za rok

Nazwa jednostki:

zesPoŁ sZKoŁ aAmocHooowvcH

Siedziba jednostki:

ul. Kilińskiego 24A, 44-122 Gliwice

Omówienie pmyjetych zasad (polityki) rachunkowości, wtym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) a indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:

W Zespole Ezkoł Samochodowych przyjęto zasady polityki rachunkowości w tym metody wyceny aktywów i
Prezydenta
pasywów (takze amortyzacji) zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ZarządZeniami Organizacyjnymi
trwałym
majątkiem
Miasta w sprawie VAT. podzielonej ptatnosci, gospodarowaniem
~
Zespól Szkół Samochodowych zarządzeniem organizacyjnym nr 132/16 przyjął od 01.01.2017 r. wspólne
dla jednostek objetych centralizacją podatku VAT s zasady rozliczania podatku VAT. Powyższe wymagało
ustalenia jednolitych zasad postępowania dla tego obszaru działalności iwprowadzenia merytorycznych
1.

szczegółowych instrukcji rozliczeń podatku VAT, wspólnych zasad dotyczących ewidencji księgowej oraz
ustalenia wysokości prewspólczynnika oraz wspolczynnika dla 255 w Gliwicach.
Przyjęto zasadę, że zapłata podatku VAT z tytułu rachunku wydzielonego stanowi dla jednostki wydatek,
podatek VAT 2 jednostki budżetowej jest wewnętrznym rozliczeniem z tytułu podatku VAT mającym Wpływ na
2.

wynik finansowy.
Zespół Szkół Samochodowych zgodnie z zarządzeniem organizacyjnym Prezydenta Miasta w
sprawie zasad ewidencjonowania i klasyfikacji zakupu składników majątku przyjęło zasady, które zostały
okreslone łącznie z zasadą amortyzacji
3.

4. Wprowadzono zasade dotyczacą obowiazku dokonywania płatności z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej płatności. w przypadku płatności dokonywanych na podstawie otrzymanych faktur zakupu (dotyczy to
platnosci dokonywanych na firmowe rachunki rozliczeniowe wystawcow faktur). Niniejsza zasada nie dotyczy
jednostek nieobjętych centralizacja podatku VAT.
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Nazwa jednostki: Zespól Szkol Techniczne-Informatycznych w Gliwicach

Siedziba jednostki: Gliwice, ul. Chorzowska 5

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji) - indywidualnych, przyjętych przezjednostke organizacyjna:

i.

W jednostce WproWadzono zasady zgodnie z zarządzeniem organizacyjnym 79/ 10 Prezydenta
Miasta Gliwice dotyczące majątku wspólne dla wszystkich

jednostek organizacyjnych , za

wyjątkiem własnych zapisów:
Wytyczne nie dotyczą projektów ErasmusHPD WER i innych finansowanych ze Środków
LIE. Zakupy dokonywane ze środków Erasmus +l' PC) WER ( dot środków UE) ,stanowią
środki trwałe od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
( obecnie 10.000 zł).
Środki trwałe umarza się stopniowo wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym
od osób prawnych. Wjednostce przyjęto metode liniowa dla wszystkich środków trwałych.
Amortyzację wylicza sie na koniec roku obrotowego.
W jednostce prowadzi się ewidencję ilościową składników majątku o wartości nie
przekraczającej 100,- za pojedynczy składnik .Drobne przedmioty takiejak rn.in. naczynia ,
serwisy kawowe, obiadowe, kosze na śmieci , doniczki, wiertła , zszywacza tablice korkowe ,
apteczki przenośne itp. nie podlegają ewidencji, są z chwilą wydania traktowane jak materiały
eksploatacyjne.
Do zbiorów bibliotecznych nie zalicza się materiałow służących pracownikom jednostki,
takich jak

m.in.:

katalogi,

instrukcje,

normy,

wydawnictwa

urzędowe

oraz biuletyny,

wydawnictwa i publikacje przeznaczone jako materiały pomocnicze do użytku pracowników
administracji szkoły ( np. książki), a także otrzymane nieodplatnie wydawaniem/a uznane w
bibliotece jednostki za zbedne.
Dla środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Piamości za faktury i rachunki
są w ciagu 30 dni

dotyczące zmowień wspolnych Miasta Gliwice regulowch

od dnia Wpływu

rachunkujfaktury do siedziby zleceniodawcy,

W

pozostałych przypadkach jednostka stosuje termin płatności z umowy., lub w przypadku braku
umowy z faktury/rachunku.

W związku z realizację projektu „ ErasmusHPU WER prowadzono następujace zapisy do
zasad polityki rachunkowości:
Koszty poniesione w walutach obcych ( curo) przelicza sie na złote według kursu średniego
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień
wypłaty zaliczki w waiucie polskiej ( dotyczy rozliczenia pobranej zaliczki) oraz średni kurs
NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzajacy dzień dokonania zakupu w pozostałych
przypadkach tj. ostatni dzień roboczy poprzedzający datę wystawienia faktury, noty
księgowej itp.
Delegacje zagraniczne rozlicza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 29 stycznia2013 r ( Dz.U.z 2013 r poz 167 z poznam.) Zaliczka na podróż
słuzbowa za zgodą pracownika może byś wypłacona w walucie polskiej. Rozliczenie kosztów
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podrózy zagranicznej jest dokonywane wówczas w walucie

polskiej według średniego kursu

NBP z dnia jej wypłacenia.
Na potrzeby raportowania do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji koszty przelicza się
według kursu z umowy.
Zgodnie z zasadą istotności odstepuje sie od naliczania i dochodzenia odsetek za zwłokę w
zakresie należności, co do których nie stosuje się przepisów „Ordynacji podatkowej", w tym
również w zakresie należności Skarbu Państwa, jeżeli wysokość tych odsetek w okresie
kwartalnym nie przekraczałyby trzykromości wartości opłaty pobieranej przez operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r - Prawo pocztowe za
traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.
Zasad tych nie stosuje sie w zakresie odsetek od nalezności do których powstało uprawnienie
do naliczenia rekompensaty, o której mowa w ustawie o terminach zap-łaty w transakcjach
handlowych .
Zapasy obejmuja: materiały - Jednostka nie prowadzi ewidencji ilościowo _wartościowej
materiałow (obrotu magazynowego) za wyjątkiem artykułów spożywczych zakupionych na
potrzeby stołówki szkolnej- magazynu spożywczego. Zakupione materiały odpisuje sie w
ciężar kosztów w miesiącu zakupu po cenach zakupu .
Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych rownych cenom zakupu.
Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą - ,.piemsze weszło, pierwsze wysz-Io”
(FTFO).Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej
utraty wartości.
Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przezjednostkę wycenia się według ceny
zakupu. Papier do drukarki i ksero ,materiały biurowe, znaczki pocztowe, bilety komunikacji
miejskiej, które na dzień zakupu podlegaja odpisowi w koszty podlegaja spisowi z nanny na
dzień 31 grudnia i zmniejszaja koszty jeżeli zgodnie z zasadą istotności przekraczają wartość
1000,- zł dla papieru. do drukarki i ksero i 1000,- zł dla materiałów biurowych, 1000,-zł dla
znaczków pocztowych i 1000,- zł dla biletów komunikacji miejskiej.
Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
II

w przypadku zakupu - według ceny nabycia

I

w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś w
przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez
rzeczoznawcę,

I

w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z
uwzględnieniem zuzycia, a przy ich braku według wartości godziwej,

I

w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w
niższej waności określonej w umowie o przekazaniu,

I

w przypadku otrzymania w

sposób nieodpłatny od Skarbu

Państwa lub jednostki

samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
I

w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości
wynikajacej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczegolnych nowego środka,

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nic umarza) wycenia się w
waności netto,

z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzien bilansowy.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie
nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu W wartości określonej
Eh“. 2

Eałącznik nr 2 do punktu 4. Informacji dodatkowe]

w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na. dzień nabycia.. Na dzień
bilansowy

wartości niematerialne i prawne wycenia sie w wartości netto, tj. z uwzględnieniem

odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według
zasad, stosowanych do środków trwałych tj według cen nabycia lub kosztow wytworzenia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

inwestycje ( środki trwałe w budowie) na dzień bilansowy wycenia sie w wysokości agam kosztow
pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

10.

Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne - przyjmuje się do ewidencji według cen nabycia i
umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Zbiory biblioteczne ujawnione,
darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez
Dyrektora szkoły. Rozchody wycenia sie w wartości ewidencyjnej.

Należności wycenia sie w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny .
Odpisy aktualizujące tworzy sie nie później niż na dzień bilansowy. Na dzień bilansowy kwotę
należności pomniejsza się o odpisy aktualizujące wartość, z tym ze odpisy należności
przeterminowanych tworzy się ,jeżeli okres przeterminowania tych nalezności wynosi pomiędzy
lli-24 miesięcy od dnia bilansowego w 50 % wysokości nalezności , a między 24-36 miesiçcy

-

100 ”/6 należności.

12.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

13.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

14.

Rozliczenia międzyokresowe kosztow
Zgodnie z zasadą istobiości w jednostce odstąpiono od stosowania rozliczeń
międzyokresowych kosztow, gdyz mają nieistotna wartość i nie wpływają w istotny sposób 'na
wynik finansowy

15.

W jednostce stosuje się rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów takie jak np. prenumerata ,
opłaty rożne itp.
W przyjętej polityce rachunkowości wydatki księguje się w całości w kosztyjednostki, a
następnie dodatkowym zapisem koryguje się koszty dotyczace lat przyszłych .

lub.

Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów.
Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztow wynikąiących z
obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, wtym świadczeń
emerytalnych. Pozostale rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotna wartość i dlatego
nie są tworzone.

17.

Rezerwy wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości.
Nie stosuje się w jednostce konta „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
jezeli dotyczy wartości nieistotnych, powtarzających się w podobnej wysokości co roku.

18.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenia się w wysokości kwot przyszlych
okresów rzeczywiście otrzymanych, należnych lub ustalonych a na dzień bilansowy w
str. 3

Załącznik nr 2 do punktu 4. Infomacji dodatkowej

kwotach wynikaj ących z ksiąg rachunkowych . W jednostce rozliczenia to nie są tWDl'ZDl'IB ze
względu nato że mają nieistotoą wartość , lub są powtarzalne z roku na rok w podobnej
wysokości

19.

Funduszo wycenia się w wartości nominalnej
GLÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU SZKOL TECHN .KD-INFDRMATWZHYCH
wtäll !cach
.xr "V` 0"
ojan
mgr Unior.` `o.
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Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownikajednostki

str, 4

Załącznik nr 2 do punktu 4. informacji` dodatkowei za rok

Nuwa jadnostki:

Zespół Szkół Spacjainych im. Janusz Korczaka

Siedziba jednostki:

Gliwice. Dolnej Wsi T4

Omawianie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji) - Indywidualnych. przyjętych przez jednostkę organizacyjną:
miejsceina wpisanie treści
Jednostka nie przyjęła innych istotnych zasad rachunkowości niż wymienione w zał, nr 1 punktu 4 informacji
dndatkowej.
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91
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5512
Fax
Fax +48 (22) 616 60 95
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oI-tax. I
biuro
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www.pol-tax.pl
Twój Zaufanstięgowy

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA
REWIDENTA
SPRAWOZDANIE

Z
ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA
Z BADANIA
BADANIA ROCZNEGO
ROCZNEGO ŁĄCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FINANSOWEGO

za
za okres
okres od
od 1
1 stycznia
stycznia 2019
2019 roku
roku do
do 31
31 grudnia
grudnia 2019
2019 roku
roku

MIASTA
MIASTA GLIWICE
GLIWICE
zz siedzibą
w Gliwicach
siedzibą W
Gliwicach (44-100),
(44-100), ul.
ul. Zwycięstwa
Zwycięstwa 21
21

Firma audytorska uprawniona do badania sprawozdań finansowych
ñnansowych pod numerem 4090
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st.
st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru
Rejestru Sądowego KRS 0000628365;
0000628365; NIP: 113-29-14-298; Regon: 365000690; Kapitał zakładowy 35 000 zł
Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.:
SA.: 51
51 1030 0019 0109 8503 0014 5922
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oo.
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ul.
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11, 616 55
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5511,616
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biuro
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L. Dz. 1-M/27/IV/20
L.

Warszawa, dnia 27.04.2020 r.

Sprawozdanie
Sprawozdanie niezależnego
niezależnego biegłego
biegłego rewidenta
rewidenta z
z badania
badania
DLA
DLA RADY
RADY MIASTA
MIASTA GLIWICE
GLIWICE

Sprawozdanie
Sprawozdanie z
z badania
badania rocznego
rocznego łącznego
łącznego sprawozdania
sprawozdania finansowego
finansowego

Opinia
Przeprowadziliśmy badanie
Przeprowadziliśmy
badanie łącznego
łącznego rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r.

do
do 31.12.2019
31.12.2019 r.
r. („sprawozdanie
(„sprawozdanie finansowe”)
finansowe”) Miasta Gliwice z
z siedzibą
siedzibą w
w Gliwicach (44-100),
ul. Zwycięstwa
Zwycięstwa 21,
21, na
na które
które składa
składa się:
się:
Bilans z
z wykonania
budżetu jednostki
samorządu terytorialnego,
terytorialnego, sporządzonego
sporządzonego na
na dzień
dzień
1) Bilans
wykonania budżetu
jednostki samorządu

31.12.2019 r.,
wykazuje sumę
r., który
który po
po stronie
stronie aktywów ii pasywów
pasywów wykazuje
sumę

135 173 680,24 zł
zł

obejmujący dane
dane wynikające
bilansów samorządowych
samorządowych jednostek
2) Łączny
Łączny bilans obejmujący
wynikające zz bilansów
jednostek

budżetowych,
budżetowych, sporządzony
sporządzony za okres od 01.01.2019 r.
r. do 31.12.2019 r.,
r., który
który po
po stronie
stronie
aktywów ii pasywów
pasywów wykazuje
aktywów
wykazuje sumę
sumę

6 239 516 573,82 zł
zł

3) Łączny
Łączny rachunek
wynikające zz rachunków
rachunek zysków
zysków ii strat
strat obejmujący
obejmujący dane
dane wynikające
rachunków zysków
zysków ii strat
strat
samorządowych jednostek
budżetowych za okres od 01.01.2019 r.
r. do 31.12.2019
31.12.2019r.,
samorządowych
jednostek budżetowych
r.,

wykazujący
wysokości
wykazujący zysk
zysk netto
netto wysokości

172 665 733,42 zł
zł

zestawienia zmian
zmian w
funduszu obejmujące
obejmujące dane
dane wynikające
zestawień zmian
zmian w
4) Łączne
Łączne zestawienia
w funduszu
wynikające zz zestawień

funduszu
funduszu

samorządowych
samorządowych

jednostek
jednostek

budżetowych
budżetowych

za
za

okres
okres

wykazujące zmniejszenie funduszu
funduszu o
0 kwotę
kwotę
do 31.12.2019 r., wykazujące

5) Informacja
Informacja

dodatkowa
dodatkowa

obejmująca
obejmująca

dane
dane

wynikające
wynikające

od
od

01.01.2019
r.
01.01.2019r.

zł
169 069 944,90 zł

zz

informacji
informacji

dodatkowych
dodatkowych

samorządowych
jednostek budżetowych
samorządowych jednostek
budżetowych („Sprawozdanie
(„Sprawozdanie finansowe").
finansowe").

Firma audytorska uprawniona do badania sprawozdań finansowych
ñnansowych pod numerem 4090
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st.
st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru
Rejestru Sądowego KRS 0000628365;
0000628365; NIP: 113-29-14-298; Regon: 365000690; Kapitał zakładowy 35 000 zł
Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.:
SA.: 51
51 1030 0019 0109 8503 0014 5922

Naszym
Naszym zdaniem,
zdaniem, załączone
załączone sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny
jasny obraz
rzetelny ii jasny
obraz sytuacji
sytuacji majątkowej
majątkowej ii finansowej
finansowej Miasta Gliwice na
na dzień
dzień

-

31.12.2019 r. oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony
w tym
zakończony w
tym dniu
dniu zgodnie
zz

mającymi
mającymi

zastosowanie
zastosowanie

przepisami
przepisami

ustawy

zz

dnia
dnia

29
29

września
września

1994
1994

r.
r.

o rachunkowości
rachunkowości („Ustawa
(„Ustawa o
o rachunkowości”
rachunkowości” –
- Dz.
Dz. U.
U. z
z 2019
2019 r.,
r., poz.
poz. 351
351 z
z późn.
późn. zm.)
zm.)
o
przyjętymi zasadami
zasadami (polityką)
(polityką) rachunkowości,
rachunkowości,
oraz przyjętymi
zostało sporządzone
sporządzone na
na podstawie
podstawie prawidłowo
prawidłowo prowadzonych
prowadzonych ksiąg
ksiąg rachunkowych
rachunkowych zgodnie
zostało

-

przepisami rozdziału
rozdziału 2
2 Ustawy o rachunkowości,
rachunkowości,
zz przepisami

jest zgodne
treści zz obowiązującymi
jego
jest
zgodne co
co do
do formy
formy ii treści
obowiązującymi Miasto Gliwice przepisami prawa i jego

-

statutem.

Podstawa opinii
Nasze
Nasze

badanie
badanie

przeprowadziliśmy zgodnie
zgodnie
przeprowadziliśmy

zz

Krajowymi
Krajowymi

Standardami
Standardami

Badania
Badania

w
w

brzmieniu
brzmieniu

Międzynarodowych Standardów
Standardów Badania
Badania przyjętymi
przyjętymi uchwałą
uchwałą Krajowej
Krajowej Rady
Rady Biegłych
Biegłych Rewidentów
Rewidentów
Międzynarodowych
nr
nr

3430/52a/2019
3430/52a/2019

zz

dnia
dnia

21
21

marca
marca

2019
2019

r.
r.

w
w

sprawie
sprawie

krajowych
krajowych

standardów
standardów

badania
badania

oraz innych
innych dokumentów,
dokumentów, z
z póź.
póź. zm.
zm. („KSB”)
(„KSB”) oraz
oraz stosownie
stosownie do
do ustawy
ustawy z
z dnia
dnia 11
11 maja
maja 2017 r.
oraz

oo

biegłych
biegłych

rewidentach,
rewidentach,

firmach
firmach

audytorskich
audytorskich

iinadzorze
nadzorze

publicznym
publicznym

(„Ustawa
(„Ustawa

oo

biegłych
biegłych

rewidentach”
tymi
rewidentach” –
- t. j. Dz.
Dz. U.
U. z
z 2019
2019 r.,
r., poz.
poz. 1421
1421 z
z późn.
późn. zm.).
zm.). Nasza
Nasza odpowiedzialność
odpowiedzialność zgodnie
zgodnie z
z tymi
standardami została
w sekcji
została dalej
dalej opisana
opisana w
sekcji naszego
naszego sprawozdania
sprawozdania Odpowiedzialność
Odpowiedzialność biegłego
biegłego rewidenta
rewidenta
za badanie sprawozdania finansowego.
Jesteśmy
Jesteśmy niezależni
niezależni od
od Miasta
Miasta Gliwice
Gliwice zgodnie
zgodnie z
z Kodeksem
Kodeksem etyki
etyki zawodowych
zawodowych księgowych
księgowych
Międzynarodowej
Międzynarodowej Federacji
Federacji Księgowych
Księgowych („Kodeks
(„Kodeks IFAC”),
IFAC”), przyjętym
przyjętym uchwałą
uchwałą Krajowej
Krajowej Rady
Rady Biegłych
Biegłych
Rewidentów
w sprawie
Rewidentów nr
nr 3431/52a/2019
3431/52a/2019 z
z dnia
dnia 25
25 marca
marca 2019
2019 r.
r. w
sprawie zasad
zasad etyki
etyki zawodowej
zawodowej biegłych
biegłych
rewidentów
wymogami etycznymi,
rewidentów oraz
oraz innymi
innymi wymogami
etycznymi, które
które mają
mają zastosowanie
zastosowanie do
do badania
badania sprawozdań
sprawozdań
Wypełniliśmy nasze
nasze inne
inne obowiązki
obowiązki etyczne
etyczne zgodne
zgodne z tymi wymogami i Kodeksem
finansowych w Polsce. Wypełniliśmy
IFAC. W trakcie przeprowadzania
przeprowadzania badania
badania kluczowy
kluczowy biegły
biegły rewident
rewident oraz firma audytorska pozostali
IFAC.
niezależni od
od Miasta
Miasta Gliwice
Gliwice zgodnie
zgodnie z
z wymogami
wymogami niezależności
niezależności określonymi
określonymi w Ustawie o
o biegłych
biegłych
niezależni

rewidentach.
Uważamy,
Uważamy, że
że dowody
dowody badania,
badania, które
które uzyskaliśmy
uzyskaliśmy są
są wystarczające
wystarczające ii odpowiednie,
odpowiednie, aby
aby stanowić
stanowić
podstawę
podstawę dla
dla naszej
naszej opinii.
opinii.
Objaśnienie
Objaśnienie ze
ze zwróceniem
zwróceniem uwagi
uwagi
Zwracamy uwagę
uwagę na punkt II.
II. 2.5. Informacji
Informacji dodatkowej, w
w którym
którym wykazane są
są dane
dane na
na temat
gruntów
Zwracamy
temat gruntów
użytkowanie wieczyste
wieczyste oraz
oraz
przekazanych w
w użytkowanie

zastosowaniu stanowiska
stanowiska Komitetu
Komitetu Standardów
Standardów
zastosowaniu

Rachunkowości w
sprawie ujęcia,
ujęcia, wyceny
prezentacji gruntów
gruntów przekazanych
przekazanych w
w użytkowanie
użytkowanie wieczyste
Rachunkowości
w sprawie
wyceny ii prezentacji
wieczyste

w
w sprawozdaniach
sprawozdaniach finansowych
finansowych jednostek
jednostek samorządu
samorządu terytorialnego,
terytorialnego, a
a także
także w
w sprawie
sprawie przekształcenia
przekształcenia
prawa
prawa wieczystego
wieczystego użytkowania
użytkowania tych
tych gruntów
gruntów w
w prawo
prawo własności.
własności.
Kwota
Kwota odpisów
odpisów tytułu
tytułu tnNałej
trwałej utraty
utraty wartości
wartości gruntów
gruntów oddanych
oddanych w
w użytkowanie
użytkowanie wieczyste
wieczyste na
na dzień
dzień
31.12.2019 r. wynosi
wynosi 136
136 988 881,34
881,34 zł.
zł.
Nasza opinia nie
w powyższej
nie zawiera
zawiera zastrzeżenia
zastrzeżenia w
powyższej sprawie.
sprawie.
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Odpowiedzialność
Odpowiedzialność Prezydenta Miasta Gliwice za sprawozdanie finansowe
Prezydent
jest odpowiedzialny
Prezydent Miasta Gliwice jest
odpowiedzialny za
za sporządzenie,
sporządzenie, na
na podstawie
podstawie prawidłowo
prawidłowo prowadzonych
prowadzonych
ksiąg
jasny obraz sytuacji
ksiąg rachunkowych,
rachunkowych, sprawozdania
sprawozdania finansowego,
finansowego, które
które przedstawia
przedstawia rzetelny
rzetelny ii jasny
majątkowej
majątkowej

i

finansowej

i

wyniku

finansowego

Miasta

Gliwice

zgodnie

z

przepisami

Ustawy o
o rachunkowości,
rachunkowości, przyjętymi
przyjętymi zasadami
zasadami (polityką)
(polityką) rachunkowości
rachunkowości oraz z
z obowiązującymi
obowiązującymi Miasto
Ustawy
a także
za kontrolę
kontrolę wewnętrzną,
wewnętrzną, którą
którą Prezydent Miasta
Gliwice przepisami prawa i jego statutem, a
także za
uznaje za
za niezbędną
niezbędną aby
aby umożliwić
umożliwić sporządzenie
sporządzenie sprawozdania
sprawozdania finansowego
finansowego niezawierającego
niezawierającego
Gliwice uznaje
istotnego zniekształcenia
zniekształcenia spowodowanego
spowodowanego oszustwem
oszustwem lub
lub błędem.
błędem.
istotnego
zdolności
ocenę zdolności
za ocenę
odpowiedzialny za
Sporządzając
jest odpowiedzialny
Sporządzając sprawozdanie finansowe Prezydent Miasta Gliwice jest
do kontynuowania
kontynuowania działalności,
działalności, ujawnienie,
ujawnienie, jeżeli
ma to
zastosowanie, spraw
spraw związanych
związanych z
z kontynuacją
kontynuacją
do
jeżeli ma
to zastosowanie,
działalności oraz
oraz za
za przyjęcie
przyjęcie zasady
zasady kontynuacji
kontynuacji działalności
działalności jako podstawy rachunkowości.
rachunkowości.
działalności
spełniało
finansowe spełniało
sprawozdanie finansowe
Prezydent
aby sprawozdanie
zapewnienia, aby
do zapewnienia,
zobowiązany do
Prezydent Miasta Gliwice jest zobowiązany
wymagania przewidziane
przewidziane w
Ustawie o
o rachunkowości.
rachunkowości.
wymagania
w Ustawie

Odpowiedzialność
Odpowiedzialność biegłego
biegłego rewidenta
rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami
celami są
są uzyskanie
uzyskanie racjonalnej
racjonalnej pewności
pewności czy
czy sprawozdanie
sprawozdanie finansowe
finansowe jako
całość nie
nie zawiera
zawiera
Naszymi
jako całość

istotnego
wydanie sprawozdania
istotnego zniekształcenia
zniekształcenia spowodowanego
spowodowanego oszustwem
oszustwem lub
lub błędem
błędem oraz
oraz wydanie
sprawozdania z
z badania
badania
ale
wykryje istniejące
ale nie
nie gwarantuje,
gwarantuje, że
że badanie
badanie przeprowadzone
przeprowadzone zgodnie
zgodnie z
z KSB
KSB zawsze
zawsze wykryje
istniejące istotne
istotne
zniekształcenie.
zniekształcenie. Zniekształcenia
Zniekształcenia mogą
mogą powstawać
powstawać na
na skutek
skutek oszustwa
oszustwa lub
lub błędu
błędu ii są
są uważane
uważane za
za istotne,
istotne,
jeżeli można
łącznie mogłyby
jeżeli
można racjonalnie
racjonalnie oczekiwać,
oczekiwać, że
że pojedynczo
pojedynczo lub
lub łącznie
mogłyby wpłynąć
wpłynąć na
na decyzje
decyzje gospodarcze
gospodarcze
użytkowników podjęte
użytkowników
podjęte na
na podstawie
podstawie tego
tego sprawozdania
sprawozdania finansowego.
Zakres
Zakres

badania
badania

nie
nie

obejmuje
obejmuje

zapewnienia
zapewnienia

co
co

do
do

przyszłej
przyszłej

rentowności
rentowności

ani
ani

efektywności
efektywności

lub skuteczności
skuteczności prowadzenia
prowadzenia jej spraw przez Prezydenta Miasta Gliwice obecnie lub w przyszłości.
przyszłości.
lub
sceptycyzm,
zawodowy sceptycyzm,
zachowujemy zawodowy
Podczas
osąd ii zachowujemy
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd

aa także:
także:

/

identyfikujemy ii oceniamy
oceniamy ryzyka
ryzyka istotnego
istotnego zniekształcenia
zniekształcenia sprawozdania
sprawozdania finansowego
finansowego
spowodowanego
spowodowanego oszustwem
oszustwem lub
lub błędem,
błędem, projektujemy
projektujemy ii przeprowadzamy
przeprowadzamy procedury
procedury badania
badania
odpowiadające tym
tym
odpowiadające

ii

odpowiednie,
odpowiednie,

aby
aby

ryzykom
ryzykom

uzyskujemy dowody
dowody badania,
badania, które
które są
są wystarczające
ii uzyskujemy
wystarczające

stanowić
stanowić

podstawę
podstawę

naszej
naszej

opinii.
opinii.

Ryzyko
Ryzyko

niewykrycia
niewykrycia

istotnego
istotnego

zniekształcenia wynikającego
oszustwa jest
większe niż
niż tego
błędu, ponieważ
ponieważ
zniekształcenia
wynikającego zz oszustwa
jest większe
tego wynikającego
wynikającego zz błędu,
oszustwo
oszustwo

może
może

dotyczyć
dotyczyć

zmowy,
zmowy,

fałszerstwa,
fałszerstwa,

celowych
celowych

pominięć,
pominięć,

wprowadzenia
wprowadzenia

w błąd
w
błąd lub
lub obejścia
obejścia kontroli
kontroli wewnętrznej;
wewnętrznej;

/

uzyskujemy
wewnętrznej stosowanej
w celu
uzyskujemy zrozumienie
zrozumienie kontroli
kontroli wewnętrznej
stosowanej dla
dla badania
badania w
celu zaprojektowania
zaprojektowania
procedur
w danych
w celu
wyrażenia
procedur badania,
badania, które
które są
są odpowiednie
odpowiednie w
danych okolicznościach,
okolicznościach, ale
ale nie
nie w
celu wyrażenia
opinii
opinii na
na temat
temat skuteczności
skuteczności kontroli
kontroli wewnętrznej
wewnętrznej Miasta Gliwice;


/

oceniamy
oceniamy odpowiedniość
odpowiedniość zastosowanych
zastosowanych zasad
zasad (polityki)
(polityki) rachunkowości
rachunkowości oraz
oraz zasadność
zasadność
szacunków
szacunków księgowych
księgowych oraz
oraz powiązanych
powiązanych ujawnień
ujawnień dokonanych
dokonanych przez
przez Prezydenta
Prezydenta Miasta
Miasta
Gliwice;


/

wyciągamy wniosek na temat odpowiedzialności
wyciągamy
odpowiedzialności zastosowania
zastosowania przez
przez Prezydenta
Prezydenta Miasta
Miasta Gliwice
Gliwice
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zasady
jako podstawy
zasady kontynuacji
kontynuacji działalności
działalności jako
podstawy rachunkowości
rachunkowości oraz,
oraz, na
na podstawie
podstawie uzyskanych
uzyskanych
dowodów
warunkami,
dowodów z
z badania,
badania, czy
czy istnieje
istnieje istotna
istotna niepewność
niepewność związana
związana ze
ze zdarzeniami
zdarzeniami lub warunkami,
która
w znaczącą
która może
może poddawać
poddawać w
znaczącą wątpliwość
wątpliwość zdolność
zdolność Miasta Gliwice do kontynuacji
działalności.
działalności.
Jeżeli dochodzimy
dochodzimy do
do wniosku,
wniosku, że
że istnieje
istnieje istotna
istotna niepewność,
niepewność, wymagane
wymagane jest
od nas
nas zwrócenie
zwrócenie
Jeżeli
jest od
uwagi w
naszym sprawozdaniu
sprawozdaniu biegłego
biegłego rewidenta
rewidenta na
na powiązane
powiązane ujawnienia
ujawnienia w sprawozdaniu
uwagi
w naszym
finansowym lub,
lub, jeżeli
ujawnienia są
są nieadekwatne,
nieadekwatne, modyfikujemy
modyfikujemy naszą
naszą opinię.
opinię.
finansowym
jeżeli takie
takie ujawnienia
Nasze wnioski
wnioski są
są oparte
oparte na
na dowodach
dowodach badania
badania uzyskanych
uzyskanych do
do dnia
dnia sporządzenia
sporządzenia naszego
naszego
Nasze

sprawozdania
jednakże przyszłe
sprawozdania biegłego
biegłego rewidenta,
rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia
zdarzenia lub
lub warunki
warunki mogą
mogą spowodować,
spowodować,
że
że jednostka zaprzestanie
zaprzestanie kontynuować
kontynuować działalność;
działalność;

/

oceniamy
oceniamy
w tym
w

ogólną
ogólną

prezentację,
prezentację,

strukturę
strukturę

ii

zawartość
zawartość

sprawozdania
sprawozdania

finansowego,
finansowego,

podstawę
ich podstawę
będące ich
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące

w sposób
sposób zapewniający
zapewniający rzetelną
rzetelną prezentację.
prezentację.
transakcje i zdarzenia w

Kluczowym
jest niniejsze
Kluczowym biegłym
biegłym rewidentem
rewidentem odpowiedzialnym
odpowiedzialnym za
za badanie,
badanie, którego
którego rezultatem
rezultatem jest
niniejsze
sprawozdanie niezależnego
niezależnego biegłego
biegłego rewidenta jest Grażyna
Grażyna Bamber,
Bamber, działający
działający w imieniu
sprawozdanie

POL - TAX 2 Sp. z o.o.
w Warszawie,
wpisanej na
0.0. z siedzibą w
Warszawie, wpisanej
na listę
listę firm
firm audytorskich pod numerem 4090
w imieniu
w
imieniu którego
którego kluczowy
kluczowy biegły
biegły rewident
rewident zbadał
zbadał sprawozdanie
sprawozdanie finansowe.
finansowe.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2020 roku
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