Uchwala Nr 10/2018
ZARZĄDU

POWIATU W

GOŁDAPI

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie wytycznych do sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania
finansowego jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 40 ust. 3 pkt 5 i art 69 .ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20 17 r., poz. 2077 t.j.), w ramach
rozdziału 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających s iedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 1911) oraz rozdziału 5 i 6 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zasady wyceny i prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych, a także
zakres informacji przedkładanych wraz ze sprawozdaniami finansowymi w poniższych
jednostkach:
a) Starostwie Powiatowym w Gołdapi,
określa się

b) Powiatowym

Urzędzie

Pracy w

Gołdapi,

c) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
d) Zarządzie Dróg Powiatowych w
e) Zespole

Szkół

f) Liceum

Ogólnokształcącym

Zawodowych w
w

Gołdapi,

Gołdapi,

Gołdapi,
Gołdapi,

g) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w

Gołdapi,

h) Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi,
i) Komendzie Powiatowej

2.

Określone

Państwowej Straży Pożarnej

w uchwale zasady wyceny aktywów i pasywów

w

Gołdapi.

wynikają

z:

1) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj . Dz. U. z 2018 r. Nr 935 z późn. zm.),
zwanej dalej ustawą
2)

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 wrześn i a 2017 roku w sprawie rachunkowości
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, j ednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, pa11stwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2017 roku poz. 1911) zwanego dalej rozporządzeniem .

§ 2. I. Ustala si ę dla jednostek, o których mowa w§ 1 ust 1 następuj ące zasady wyceny aktywów
i pasywów, z zastrzeżen iem§ 3:

Składnik majątku

Lp.

Wycena w ciągu roku

Wycena na dzień bilansowy

1. /Wartości niematerialne i prawne pochodzące z zakupu

/Wed ł ug

cen nabycia

/Według wartośc i początkowej pomniejszonej
IO odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizu j ące z
ytulu trw alej utraty wartości

/Wartości niemateria ln e i prawne · 1<>trzymane n i eodpła tnie na
podstawie decyzji organu

[Według

kosztu historycznego

/O odpisy umorzen iowe i odpisy aktualizujące z

2

3.

/Wartości niematerialne i prawne kltrzymane nieodpłatnie na
podstawie spadku lub darowizny

/Według wartości początkowej pomniejszonej

ltytulu trwalej utraty wa rtośc i
Wed ł ug wartości

rynkowej z dnia
nabycia, chyba że umowa darowizny lub
n i____
eodpłatnego przekazania określa tę

,,

/Według wartości początkowej

pomniejszonej
o odpisy umorzeniowe i odpisy a kt ua liz uj ące z
ytulu trwalej utraty war tości

4. Środki trwale pochodzące
z zakupu

Wed ł ug

cen nabycia

!Wedł ug wartości początkowej pomniejszonej
IO odpisy umorzeniowe i odpisy aktua l izujące z
ltytulu t rwalej utraty wartości

5. Środk i trwale wytworzone we
!Własnym zakresie

Według

kosztów wytworzen ia

<> odpisy umorzeniowe i odpisy aktua li zujące z

6.

7.

8.

~rodki trwałe otrzymane
nieodpłatnie na podstawie decyzji
organu

!środki trwale otrzymane
nieodpłatnie

na podstawie spadku
lub darowizny

!środki t rwale ujawnione

/Wed ług wartości początkowej pomniejszonej
yt ułu trwałej

Według wartości początkowej
Według

Według warto śc i

rynkowej z dnia
umowa darowizny lub
nieodp łatnego przekazan ia określa tę
l,.,,..+nU
Według wartości wynikają cej z
dokumentów, a w przypadku braku
dokumentu według wartości rynkowej
nabycia, chyba

pomniejszonej

/O odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizuj ące z

kosztu historycznego

ltytułu trwałej

17

9.

utraty wartości

utraty wartości

/Według wartości początkowej pomniejszonej
kl odpisy umorzeniowe i odpisy aktu a lizujące z
ytulu t rwalej utraty wartośc i

że

/Według wa rtości początkowej pomniejszonej

o odpisy umorzeniowe i odpisy aktual izuj ące z
ytułu trwałej utraty w a rtości

...ł ... ;.,, 11i ... , . .... : ,... .... : ...

!środki trwałe w budowie

W wysokości ogó łu kosztów
IW wysokości ogó ł u kosztów pozostających w
pozostających w bezpośredn i m związku z bezp ośrednim związku z ich nabyciem lub
ich nahuripm 111h "'"'wnrzPniam
'""'wnrzPniam

Materi ały

Według

10

11
12

13

Wed ł ug wartości

Na leżności

Według wartości

!środki pieniężne w kasie i na

Pozostałe

aktywa i pasywa

wyni k ającej

rzeczywistych cen zakupu

z W kwocie wymagalnej zapłaty
z zachowan iem zasadv ostrożności

nominalnej wynikającej z

dokumentu

rachunkach bankowych
14

nominalnej

dokumentu

7 obowiąza n ia

/Według

rzeczywistych cen zakupu

[W kwocie wymaga lnej zap ł a ty

Według wartości

nom inalnej

/Według w a rtości nom inalnej

Według wartości

nominalnej

/Według wartości nominalnej

2.

Przy wycen ie majątku likwidowanych jednostek lu b postawionych w stan likwidacji stosuje s ię
zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowośc i dla jednostek kontyn uujących dzi ałalność,
chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmienne.

3.

Środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne (WNP) o wartości powyżej 10.000,00 zł
podlegaj ą umorzeniu metodą liniową przy zastosowan iu stawek ustalonych dla danego składnika
majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem pkt 4.

4.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w mie s iącu przyjęci a do użytkowan i a umarzane są bez względu
na wa1tość:
a)

książki

i inne zbiory biblioteczne,

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu rea lizowanemu
w szkołach i placówkach oświ atowych,

c)

odzież

i umundurowanie,

d) meble i dywany,
e) komputery, monitory, drukarki,

f) telefony, aparaty fotograficzne, kamery,
g) inwentarz żywy,
h) pozostałe środki trwałe i waitości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej
10.000,00 zł.
5.

Środki trwałe i wa1tośc i niematerialne i prawne, o których mowa w pkt 4 finan suje się ze
środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposażen ia nowego obiektu, które tak jak
ten obiekt finansowane j est ze środków na inwestycje.

6.

Wa1tość środka trwałego

lub

ulega zwi ększeniu jeżeli n akłady na j ego przebudowę, rozbudowę, adaptację
10.000,00 zł.

modernizację przekraczają

wartość

7.

Na potrzeby wyceny bilansowej

gruntów nie podlega aktualizacji.

8.

Na potrzeby sporządzen ia infonnacji dodatkowej nie ustala
trwałych, w tym dóbr kultury.

9.

Długoterminowe

się

aktualnej

wartości

rynkowej

środków

aktywa finansowe to aktywa fi nansowe obejmujące akcje i udziały w obcych
podmiotach gospodarczych. Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cen ie nabycia. Na dzień
bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długotenninowe wyceniane są w cenie
nabycia pomniejszone o odpisy aktualizujące .

10.

Zalicza się do materiałów rzeczowe składn iki majątku długotrwałego użytku o wartości nie w iększej
niż 1.000,00 zł.

I 1.

Zakupione materiały, za wyjątkiem artykułów spożywczych zakupionych na potrzeby stołówek
jednostek oświatowych, odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach
zakupu, z tym że wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień
bilansowy i wprowadza na stan zapasów, koryguj ąc koszty o wartość tego stanu pod datą
przeprowadzenia inwentaryzacji. Wartość stanu końcowego materiałów wycenia się metodą FIFO.
A1tykuły spożywcze
zakupione na potrzeby stołówek jednostek oświatowych podl egają
ewidencji ilościowo - wartościowej . Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO.

12.

Przyjęcie materiałów do magazynu KP PSP następuje w rzeczywistych cenach zakupu.
Rozchód materiałów z magazynu typu paliwa, oleje, węgiel, sorbenty, środki gaśn i cze inne tego
samego asortymentu bez możliwośc i ustalenia cech indywidualnych danego materiału wycenia się
metodą FIFO, rozchód pozostałych materiałów
z magazynu wycenia się według szczegółowej
identyfikacji rzeczywistych cen (tzn. wyceniane po tej samej cenie, po której zostały przyjęte) .
Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia s i ę według ceny ich zakupu.

13.

Koszty zakupu

14.

materiałów

Wartość należności

dokonanie odpisu
a)

należności

zalicza

aktualizuje
dłużników

w

całości

do kosztów okresu, w którym j e poniesiono.

s ię, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa

aktua li zującego,

od

s ię

ich

zapłaty

poprzez

w odniesieniu do:

postawionych w stan likw idacji lub

upadłośc i

- w

pełnej wysokośc i

należnośc i ,

b) należno ści od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli maj ątek
dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłośc iowego - w pełnej
wysokości należności,

c)

należności

kwestionowanych przez dłużników - w

pełnej wysokości na leżności,

d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności w stosunku do
których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w pełnej wysokości należności,
należności, których termin płatności upłynął przed z dniem I stycznia roku poprzedzającego rok
bilansowy - w pełnej wysokości należności,
e) należności , których tennin płatności upłynął w roku poprzedzającym rok bilansowy, wobec
których wszczęte postepowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu braku możliwości
prowadzenia skutecznej egzekucji - w pełnej wysokości należności.
15.

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy.

16.

Należności wyrażone

17.

W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań
wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta j ednostka, lub według
kursu waluty wynikającego z obowiązującego w jednostce dokumentu.

18.

Jednostki nie tworzą rezerw.

19.

Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż
ostatniego dnia kwa11ału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

20.

Wartość

ustala się na podstawie dokumentów posiadanych przez
jednostkę potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania gruntów lub stanowiących
podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie.

21.

Wartość

§ 3. 1.

2.

w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według
zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według kursu średniego danej waluty ustalonego przez
prezesa NBP na ten dz ie11.

gruntów

użytkowanych wieczyście

nieamo11yzowanych, lub nieumarzanych środków trwałych , używanych na podstawie umów
najmu, dzierżawy, i innych umów w tym umów leasingu, jednostki ustalają na podstawie zawartych
umów Ueżeli ta wartość wynika z umowy) lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku
danych w tym zakresie wartość może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym
zakresie na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu.
Kierując się zasadą istotnośc i,

j ednostki mogą zastosować inne, iż wymienione w § 2 zasady wyceny
i uproszczenia bądź zrezygnować z uproszczeń pod warunkiem uzyskania wcześniej szej akceptacj i
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
W celu powyższego jednostka składa do Zarządu Powiatu w Gołdapi w wniosek wraz z
uzasadnieniem zaw ierającym oszacowanie skutków wnioskowanej propozycj i.

§ 4. Ustalenie wyniku finansowego jednostki

budżetowej

1.

Wynik finansowy jednostki ustalają zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

2.

Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozl iczenie".

§ 5.Wytyczne w zakresie prezentowania danych w wybranych pozycjach „Informacji dodatkowej"
Jednostki sporządzając Informację dodatkową, zwaną dalej Informacją, stosują następujące zasady:

I)

w części I. ,,Wprowadzenie do sprawozdania finansowego", pkt. 4 "omówienie przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amo1fyzacj i)" wskazuje
się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą oraz rozporządzeniem.

2)

części

W

II . ,,Dodatkowe informacje i objaśnienia":

a) dane w pkt. 1.1 jednostki
J. 1.1 Zmia ny stanu

prezentują są

wartości początkowej wa rtośc i

w

następującej szczegółowości:

ni emateria lnych i prawnych

orazśrodk ówtnvalych

Zm niejszen ia

Zwiększenia

Wyszczególni
enie / grupa
rodzajowa

Lp.

Stan na
początek

roku

środ ków
~rwałych wed ł ug

KŚT

naby przemie
c ie
szcz
enie

aktu a liza
cja

razem
zwiększe

nabyc ie

nia

przemiesz
cz enie

aktualiza
cja

razem
zmniejsze
nia

Stan na
koniec
roku

Wartości

I.

niematerialne i

'""'IIP

\rodki trwałe,
, te20 :

li.
gru
pa
"

1.1.2 Zm iany sta nu umorzenia/amortyzacji

wartości

niematerialnych i prawnyc h oraz środków

Zmniejszenia

Zwiększenia

Wyszczególni
enie / grupa
rodzajowa

Lp.

środków

trwa ł ych

Stan na
początek

roku

trwałych

według KŚT

naby przemie
ie
szcz
enie

aktualiza
ja

razem
zwi ększe

nabycie

nia

przemiesz
cz enie

aktu a liza
cja

razem
zmniejsze
nia

Stan na
koniec
roku

Wartości

I.

niematerialne i
orawne
~ rod ki trw ałe,
Iz te20:

li .

gru
pa

...

- b) dane w pkt. 1.3 prezentowane

są

w

następującej szczegółowośc i:

1.3.1 Kwoty dokon anych w trakcie roku obrotowego odpisów

Wyszczególnienie/ grupa
rodzajowa środków trwałych

Lp.

wed ł ug KŚT

I.

Warto śc i

li.

Ś rodk i trwałe, z tego:

grupa

....

niematerialne i prawne

aktua lizujących wartoś ć d ł ugoterminowyc h

Stan na początek roku

Zwiększeni a

aktywów niefina nsowych

Zmniejszenia

Stan na koniec roku

1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów

Lp.

I.

1.1

1.2

1.3

Wyszczególnienie

Stan na

aktualizują cyc h warlość dłu gote rmin owyc h

początek

roku

Zwiększenia

aktywów fin a nsowych.

Zmniejszenia

Stan na koniec roku

Długoterminowe aktywa
~inansowe, z tego:

Akcje i udziały
Papiery

wartości owe

długoterminowe

Inne

Celem poprawnej prezentacji danych w tabeli 1.3. 1 w zespole O - ,,Aktywa trwałe" jednostki prowadzą
konto bilansowe 073 „odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych".
c) dane w pkt. 1.4 prezentowane
1.4

Wartość

gruntów u żytkowa na

Stan na początek roku

są

w

następując~j szczegółowośc i:

wicczyścic
Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec roku

Dane wskazane w niniejszej tabe li wynikaj ą z prowadzonego konta pozabilansowego Wartość gruntów
użytkowana wieczyście. Na stronie Wn konta ujmuje s ię wartości gruntów użytkowanych wieczyśc ie w
związku z nabyciem prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz korekty zwiększaj ące lub zmniejszające
wcześniej przyj ęte wartości gruntów w przypadku zmiany podstawy opłaty. Na stronie Ma ujmuje s i ę
zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście na skutek zbycia lub wygaśnięcia ww prawa.
Konto może wykazywać saldo Wn oznaczające wartość gruntów użytkowanych wieczyśc ie . W
sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Stan na koniec roku".

w pkt. 1.5 Informacji wykazywane są środki trwałe u żywane na podstawie umów naj mu, dzierżawy lub
innych umów, z któ rych niezbicie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich
amortyzować lub umarzać np. umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków okreś l onych w art. 3
ust. 4 pkt 1-7 ustawy. W tej pozycji nie wykazywane są środki trwałe będące przedmiotem leasingu
finansowego. Dane prezentowane są w następującej formie:

d)

Stan na
Lp.

Grupa ś rodków
trwałych według KŚT

początek

roku

Zmiany w trakcie roku

Zwi ększenia

Stan na koniec

Zmniejszenia

roku

1.

2.
Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego- Obce środki trwałe.
Na stronie Wn konta ujmuje się ustaloną wartość ww środków trwałych i korekty zwiększaj ące lub
zm111eJszające wcześniej przyjęte wartośc i . Na stronie Ma ujmuj e się zmniejszenia wartości środków
trwałych na skutek wygaśn ięcia lub rozwiązaniu umów na podstawie, których użytkowano środki trwałe .
Konto może wykazywać saldo Wn oznaczające wartość środków trwałych używanych na podstawie umów
naj mu, dzierżawy lub innych umów. W sprawozdaniu finan sowym za rok 2018 dane wykazywane są
wyłącznie w kolumnie „Stan na koniec roku".

e)

w pkt.1 .6 dane prezentowane

lp.

Stan na

Wyszczególnienie

i lość

1.

są

początek

następujący

w

roku

sposób:

Ilość

wartość

następujący

sposób:

wartość

Zmniejszenia

Zwiększenia

i lość

wartość

Stan na koniec roku
i l ość

rwartość

~keje:

1.1

!2.

U działy

2.1

3.

Dłużne

oao

13.1

14.

Inne
oa~

14.1

RAZEM

w pkt. 1.7 dane prezentowane są w

f)

Zmiany stanu odpisów
Lp.

!G rupa należności

Stan na
początek

roku
!Zwiększen ia

1.

2.

aktualizujących

w

ciągu

roku

obrotowego

M/ykorzystanie

iStan na koniec roku

Rozwiązanie

Na leżności

/dłu goterminowe
Należności

krótkoterm inowe, z tego:

2.1

Należności z tyt ułu
kJostaw i u sług

2.2

Na l eżności

od

budżetów

N ależnośc i

2.3

2.4

z tytułu
Ubezpieczeń i innych
świadczeń

Pozostałe należności

- g) w pkt.1.9 dane prezentowane
a)

powyżej

są

w

następujący

sposób:

I roku do 3 lat
iStan na

b)

c)

powyżej

powyżej

początek

roku

iStan na koniec roku

~tan na początek roku

Stan na koniec roku

iStan na początek roku

!Stan na koniec roku

3 lat do 5 lat

5 lat

h)

w pkt.1.11 dane prezentowane

są

w

następujący

sposób

Kwot a
Kwota zabezpieczenia
Rodzaj
iZabezpieczenia

Na aktywach trwałych

Na aktywach o brotowych

Zobowi ąz a ni a

na

początek

roku

na początek
roku

na koniec
roku

na koniec
roku

na początek
roku

na początek
roku

na koniec
roku

na koniec
oku

Weksle
Hipoteka
7astaw,
w tym:
astaw skarbowy
Inne
k)gółem

i)

w pkt. 1.12 dane prezentowane

są

w

następujący

sposób
~

Kwota
Lp.

zo b owiązania

tego:

w tym zabezpieczone na
na aktywach

majątku

t rw ałych

Tytu ł zobowiązania

warun kowego

stan na
począt e k

roku

stan
na
koniec
roku

stan na
początek

roku

$tan
koniec
oku

na

stan na
początek

roku

~tan
na
koniec
roku

na aktywach
obrotowych
stan na
początek

roku

stan

na

koniec
roku

poręczenia

1.

Udzi elone gwarancje i

2.

Kaucje i wadia

3.

Indos weksli

4.

Zawarte, lecz jeszcze
niewykonane umowy

5.

Nieuznane roszczenia wierzycieli

6.

Inne

7.

Ogółem

Dane wskazane w niniej szej tabe li wynikaj ą z prowadzonego konta pozabilansowego „Zobowiązania
warunkowe"
Po stronie Ma tego konta ewidencjonowane są wszelkiego rodzaju zobowiązania
warunkowe. Wygaśnięcie zobowiązań warunkowych powinno być ks ięgowane po stronie Wn. Konto
,,Zobowiąza11 warunkowych" może wykazywać tylko saldo Ma, które oznacza stan zobowiązań warunkowych.
W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są wyłączni e w kolumnie
,,Stan na koniec roku".

j) w pkt 2.2 dane prezentowane

są

w

następujący

sposób
w tym

Koszty wytworzenia
~rwalych ogółem

Wyszczególnienie

środków

ró żnice

odsetki

kursowe

Środ ki trwale oddane do używania w roku obrotowym

Środki trwale w budowie

k) w pkt. 2.3 dane prezentowane

są

w

następujący

sposób:
Bieżący

Poprzedni rok obrotowy

M/yszczególnienie

rok obrotowy

1. Przychody, z tego:
1.1 o nadzwyczajnej wartości
1.2 które wystąpiły incydentalnie
2. Koszty, z tego:
2.1 o nadzwyczajnej

wartości

2.2 które wystąpiły incydentalnie

W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane
ob roto wy".

są wyłącznie

§ 6. Zasady sporządzania sprawozdań, o których mowa w § 28 ust 1 pkt 2-5
I. Łączne sprawozdania obejmuj ą dane wynikające ze
wymienionych w § I ust. 1 Uchwały, zastrzeżeniem ust. 2.
2.

Sporządzając

sprawozdań

w kolumnie

„Bieżący

rok

rozporządzenia

finansowych

sprawozdanie finansowe, celem wyeliminowania wzajemnych

j ednostek

rozliczeń

stosuje

się

następujące wyłączenia:

- wzajemnych

należnośc i

- przychodów i kosztów
-

i zobowiąza11,

będących następstwem św iadczeń między jednostkami

,

ni eod płatni e przekazanych między jednostkami środ ków trwałych i środków trwałych w budowie
oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zrealizowanych dochodów i poniesionych wydatków.

3. Jednostki wraz ze sprawozdaniem finansowym przedkładają „Wykaz wzajemnych
jednostkami", którego wzór stanowi załącznik do niniej szej uchwały.

rozliczeń między

§ 7. Kierownicy j ednostek dostosują po litykę rachunkowości do wymogów niniej szej Uchwały w termi nie
do 31 grudnia 2018 roku.
§ 8. Wykonanie

uchwały

powierza s i ę

Staroście Gołdapskiemu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do sprawozdań finansowych za 20 18r.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniuw sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosy)~ołdapski
Marzanna Mat ~ ~ardziejewska

Członkow i e Zarządu

1.
2.
3.
4. Szablak Karol

Zalqcznik
Nr 10/2018
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 12 grudnia 20 l 8r.
do

Wykaz wzajemnych
Załącznik

a.

rozliczeń między jednostkami
na dzień ........... . ......... ..... .

sporządzonego

do sprawozdania finansowego
z dnia ................................ r.

Należności
Wskazanie

Nazwa Jednostki:
Pozycja
bilansu

Kwota

b.

Opis

wyłączenia

Kwota

c.

wyłączenia

Opis

wyłączenia

Kwota

d.

Wskazanie
jednostki z którą
dokonano
wyłączenia

Koszty
Opis

Wskazanie
jednostki z którą
dokonano

wyłączenia

wyłączenia

Opis

Wskazanie
jednostki z którą
dokonano

wyłączenia

wyłączenia

Nazwa Jednostki:

Pozycja
rachunku
zysków I strat

wyłączenia

Zobowiązania
Nazwa Jednostki:

Pozycja
bilansu

Pozycja
rachunku
zysków i strat

wyłączenia

jednostki z którą
dokonano

wyłączenia

Przychody
Nazwa Jednostki:
Kwota

wyłączenia

Uchwały

e.

Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych

Pozycja
zestawienia
zmian w
funduszu

Nazwa Jednostki:
Kwota

wyłączenia

Opis
wyłączenia

Wskazanie
jednostki z którą
dokonano
wyłączenia

I. 1.6

I. 1.6
Razem 1.1.6
1.2.6
1.2.6
Razem 1.2.6

f.
Pozycja
zestawienia
zmian w
funduszu

I. 1 ...
I. 1 ....
Razem 1.1 ...
1.2....
1.2....
Razem 1.2....

Zrealizowane dochody / poniesione wydatki
Nazwa Jednostki:
Kwota

wyłączenia

Opis
wyłączenia

Wskazanie
jednostki z którą
dokonano
wyłączenia

