Załącznik Nr 1
do instrukcji sporządzania
rocznego sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych

INFORMACJA
DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
PL.MAGISTRACKI 1
58-300 WAŁBRZYCH

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2018 R. - 31.12.2018 R.

Oświadczamy, że:
1. Sprawozdanie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu Pl. Magistracki1
za rok 2018, na które składają się:


bilans tj. aktywa i pasywa



rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)



zestawienie zmian w funduszu jednostki



informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg
rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące
okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po
dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości
i rzetelności sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami
ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach
rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność
przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg
rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 29.03. 2019 r.

(Pieczęć i podpis)

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Dyrektor/Kierownik

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego z siedzibą w Wałbrzychu zostało sporządzone
zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2342 t.j.)
z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2017 poz. 1911 ).
Urząd Miejski w Wałbrzychu działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami - wygaszenie aktu
24.05.2018 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 r., poz. 1868 ze zmianami - wygaszenie aktu
24.05.2018 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zmianami).
Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):
Działalność podstawowa zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami - wygaszenie aktu 24.05.2018 r., Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. 2017 r., poz. 1868 ze zmianami - wygaszenie aktu 24.05.2018 r., Dz. U. z 2018 r.,
poz. 995 ze zmianami).
Działalność drugorzędna:
●
nie dotyczy
2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017
roku.
3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE
Wszystkie elementy sprawozdania finansowego Urzędu Miejskiego są sprawozdaniami
zbiorczymi - zgodnie z prowadzoną polityką rachunkowości - sporządzonymi na podstawie
sprawozdań jednostkowych biur z zakresu prowadzonej księgowości.
4. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
W roku obrotowym 2018 przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2342 t.j.) oraz rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911).
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez Urząd Miejski w Wałbrzychu w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż
nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
W księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ujęto wszystkie osiągnięte,
przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami,
niezależnie od terminu ich zapłaty.
Jednostka

stosuje

następujące

zasady

dokonywania

odpisów

amortyzacyjnych

lub

umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
1. odpisom umorzeniowym podlegają środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przy
zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych,
2. dokonuje się jednorazowo odpisów umorzeniowych za dany rok obrotowy,
3. umorzenie środków trwałych i wartości materialnych i prawnych nalicza się od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki przyjęto do używania, do końca
tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością
początkową lub w którym te środki postawiono w stan likwidacji, sprzedano, przekazano
nieodpłatnie lub stwierdzono ich niedobór,
4. jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do użytkowania podlegają,

pozostałe

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej niż 3.500 zł
(na dzień wprowadzenia zarządzenia)

oraz składniki majątku wymienione w § 6 pkt

3rozporządzenia. Przy czym do wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki
amortyzacji jak do zestawów komputerowych.
5. sprzęt wojskowy umarza się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych jak środki trwałe
(grupa 8, podgrupa 80, rodzaj 808), z wyjątkiem sprzętu wojskowego o wartości poniżej
3.500zł, które umarzane są jednorazowo w pełnej wysokości w miesiącu przyjęcia do
użytkowania.

Jednostka stosuje następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:
Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień w odniesieniu do należności
przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich
nieściągalności, w tym:
1) ogólne odpisy aktualizujące należności ustalane są w wysokości 100% kwoty i stosowane są
w szczególności do należności z niżej wymienionych tytułów:
a) należności, co do których w toku czynności egzekucyjnych stwierdzono bezskuteczność
egzekucji,
b) zgłoszonych wierzytelności w związku z postawieniem dłużnika w stan upadłości,
c) należności z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących
w administrowaniu MZB sp. z o.o.,
d) należności wynikających z bilansu zlikwidowanych jednostek organizacyjnych.
2) indywidualne odpisy aktualizujące należności dokonywane są na podstawie identyfikacji
danego dłużnika i weryfikacji jego zdolności do spłaty należności. Indywidualnego odpisu
aktualizującego należności dokonuje się w szczególności:
a) w 100% kwoty w przypadku, gdy przez dwa kolejne kwartały poprzedzające dzień
dokonania odpisu aktualizującego w toku podjętych czynności egzekucyjnych
niewyegzekwowana została żadna kwota (z wyłączeniem organu podatkowego Gminy),
b) w 100% kwoty w przypadku konieczności ustalenia aktualnych spadkobierców po
dłużnikach,
c) w 100% kwoty w przypadku konieczności ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania
dłużnika, celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego, pomimo uzyskania nakazu
zapłaty lub wyroku,
d) w 100% kwoty w przypadku, gdy przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane
z dochodzeniem wierzytelności nie przekraczałyby kwoty 200 zł (z wyłączeniem organu
podatkowego Gminy).
Odpis aktualizujący na odsetki dokonywany jest tylko w przypadku dokonania odpisu
aktualizującego również na należność.
Jednostka stosuje następujące zasady w zakresie kwalifikacji umów leasingowych:
nie dotyczy
Jednostka stosuje następujące zasady w zakresie odroczonego podatku dochodowego:
nie dotyczy
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady:
1. składniki majątku o wartości początkowej poniżej 200zł zaliczane są bezpośrednio w koszty.

2. ewidencją ilościowo-wartościową objęte są środki trwałe oraz wartości niematerialne
i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę 3.500 zł - ewidencjonuje się je
odpowiednio na kontach syntetycznych środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności
dla każdego nabytego składnika aktywów, który decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie
odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu
oddania składnika do używania,
3. ewidencją ilościowo-wartościową objęte są również pozostałe środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł. Środki te są
ewidencjonowane na kontach syntetycznych pozostałych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

Zasady funkcjonowania magazynu w jednostce:
1.Rzeczowe składniki majątku obrotowego o wartości jednostkowej niższej niż 200zł
przeznaczone bezpośrednio do zużycia, a także materiały dla konserwatora, przekazywane są
bezpośrednio do używania, a ich zakup księgowany jest bezpośrednio w koszty UM. Pozostałe
materiały przyjmowane są do magazynu.
2. Stan i rozchód jednakowych materiałów o różnych cenach z magazynu wycenia się stosując
cenę zakupu poczynając od dostawy nabytej najwcześniej.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
1. Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia.
2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia.
3. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy
o rachunkowości.
4. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według
wartości nominalnej.
5. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku
wycenia się według ceny nabycia.
6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy
o rachunkowości.

5. INNE INFORMACJE
W Urzędzie Miejskim nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów na koncie 640.
31 grudnia 2018r Bank PKO B.P. dokonał nieprawidłowych operacji zerowania salda
rachunku bankowego, czego efektem był debet na rachunku pn. Rachunek Wydatki w kwocie
-390,00. Kwota ta została ujęta w księgach na koncie 141/01 oraz w Aktywach pozycja B.III.4
sprawozdania finansowego ze znakiem „-”. Środki zostały pobrane z rachunku bankowego 02
stycznia 2019r i w tym roku ujęte w sprawozdaniu z wykonania wydatków Rb-28s.
II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego 0 podobne przedstawienie
stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
Załącznik nr 1 informacji dodatkowej
Załącznik nr 2 informacji dodatkowej
1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury 0 o ile jednostka
dysponuje takimi informacjami.
Załącznik nr 3 informacji dodatkowej
1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych.
Załącznik nr 4 informacji dodatkowej
1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
Załącznik nr 5 informacji dodatkowej
1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu.
Załącznik nr 6 informacji dodatkowej
1.6. Liczba oraz wartość papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych.
Załącznik nr 7 informacji dodatkowej
1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.
Załącznik nr 8 informacji dodatkowej

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Załącznik nr 9 informacji dodatkowej
1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałych od dnia
bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresem
spłaty.
Załącznik nr 10 informacji dodatkowej
1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z
przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to
leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
lub leasingu zwrotnego.
Załącznik nr 11 informacji dodatkowej
1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem
charakteru i formy tych zabezpieczeń.
Załącznik nr 12 informacji dodatkowej
1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę
gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem
zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.
Załącznik nr 13 informacji dodatkowej
1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością
otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.
Załącznik nr 14 informacji dodatkowej
1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w
bilansie.
Załącznik nr 15 informacji dodatkowej
1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.
Załącznik nr 16 informacji dodatkowej
1.16. Inne informacje
Załącznik nr 17 informacji dodatkowej
Zakład budżetowy w tej pozycji opisuje różnicę pomiędzy ZZwF poz.III. Wynik Finansowy
netto za rok bieżący (suma poz. 1 lub 2, 3) a bilansem (poz. II Wynik finansowy netto (+,-) oraz
RZiS poz. L Zysk (strata) netto.

W tym punkcie można zaprezentować inne, niewymienione wcześniej istotne dane związane z
bilansem.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
Załącznik nr 18 informacji dodatkowej
2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych budowie w roku obrotowym.
Załącznik nr 19 informacji dodatkowej
2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej
wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
Załącznik nr 20 informacji dodatkowej
2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w
sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.
Nie dotyczy
2.5. Inne informacje.
Załącznik nr 21 informacji dodatkowej
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na
ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
Załącznik nr 22 informacji dodatkowej

