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4. oMoW|ENIEzAsAD (PoL|TYK|)RAcHUNKowoŚc|, W TYM METoD WYCENYAKTYWoWI PAsYwow

4.1

WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wycenia się wedługcen nabyciapomniejszonycho odpisyamońyzacyjnelub umorzeniowe'a takżeo odpisyz tytułutrwałej
utratyWartości.
Jednorazowoprzez wpisanieW kosztyw miesiącuprzyjęciado używaniaumarzasię:
,l.000zł_ dziennikinwentarzowy'
1. wartości
niemateria|ne
i prawneo WartoŚcinieprzekraczającej
2. wańościniemateria|ne
i prawneo Wartości
od 1.000złdo 3.500zł_ stosujesię ewidencjęi|oŚciowąpozabi|ansową,
. wańościowq
3. wartości
niemateria|ne
i prawneo Wańościod 3.500zt do 10.000zł- stosujesię ewidencjęilościowo
z
użyciemkonta013 orazkonta072.
odpisu umorzeniowegood wańościniemateria|nych
i prawnych'którychwańośćpoczątkowaprzekraczakwotę10.000zł
dokonujesię jednorazowoza okres całegoroku.Wańościniemateria|ne
i prawneumarzasię wedługstawki50%.
Do wartoŚciniemateria|nych
i prawnychzakupionychw ramachprojektówz wykorzystaniem
finansowaniaz środków
europejskichstosujesię zasady określone
W tych projektach.

4.2

MEczoWE AKTYWA TRWAŁE

pomniejszonycho
Wycenia się wedługcen nabycialub wańoŚci przeszacowanej(po aktua|izac,|i
wycenyśrodkówtrwałych)'
odpisyamortyzacyjne|ubumorzeniowe'a takżeo odpisyz tytułutMałejutratywartoŚci.Srodkitrwałeotrzymanenieodpłatnie
na podstawiedecyzjiwłaściwego
w tej decyzji.
organu- wedługWańoŚciokreś|onej
Środki trwałew budowie- w wysokości
w bezpośrednim
związkuz ich nabyciemlub
ogółukosztów pozostających
pomniejszonycho odpisyz tytułutrwałejutratywańości.
wytworzeniem,
W jednostceprzyjętometodęliniową|ubindywidua|ną
d|awszystkichśrodkÓwtrułaĘch.
Indywidualne
stawkiamońyzacjiustala
się d|a przyjętychdo używaniainwestycjiw obcychŚrodkachtrulałych
z tym,że d|a:
- inwestycjiw obcych budynkach(|oka|ach)
|ubbudowlachokres amońyzacjinie możebyĆkrótszy niż10 |at,
- inwestycjiw obcychśrodkachtrwałychinnychniżwymienioneWyżejokres amońyzacjinie możebyĆkrótszy niż:
początkowanie przekracza25.000zł'
a) 24 miesiące- gdy ich Wartość
b) 36 miesięcy- gdy ich wańoŚć początkowajest Vvyższa
niż25.000złi nie przekracza 50.000zt,
c) 60 miesięcy- w pozostatychprzypadkach.
Jednorazowoprzez wpisanieW kosztyw miesiącuprzyjęciado używaniaumarzasię
.1.środkitrwałe Wańościnieprzekraczającej
1.000zł- dziennikinwentarzowy,
o
pozabi|ansową'
2. środki
trwałeo wańościod 1'000złdo 3.500zł- stosujesię ewidencjęi|ościową
. wańościową
3' Środki trulałeo wańoŚci od 3.500złdo ,|0.000zł- stosujesię ewidencjęi|ościowo
z użyciemkonta013 oraz
konta 072,
4. meblei dywany,
5' odziez i obuwieroboczeoraz Środki ochronyindywidua|nej.
odpisu umorzeniowegood środkówtrwatych,którychwańośćpoczątkowaprzektaczakwotę10.000zl dokonujesię
jednorazowo
za okrescałegoroku.
w przepisacho podatkudochodowymod osób
Srodkitrulałeumarzasię i amortyzujeprzy zastosowaniustawekokreś|onych
prawnycn.
Do środkÓwtruałych,pozostałych
środkÓwtrwałych
zakupionychw ramachprojektówz vvykorzystaniem
finansowaniaz
W tych projektach.
środkóweuropejskichstosujesię zasady okreś|one
Nie umarzasię gruntóworaz dóbr ku|tury.Nie umarzasię składnikówmajątkuruchomegootrzymanegoW użyczenieod innych
podmiotów.

4.3

!ALEŹNoścIDŁUGoTERMINoWE

niżrok' Na dzień powstaniana|eŹnoŚciujmujesię w
Za|iczasię na|eżności,
którychpierwotnyterminsptatyjest dłuższy
księgachrachunkowychw wańoŚci nomina|nej'natomiastna dzień bi|ansowy- W kwociewymaganejzapłaIyz uwzg|ędnieniem
po|egana uwzg|ędnieniu
stopnia
odsetekza zwłokę,z zachowaniemzasady na|eżytej
ostrożności.
ostrożność
prawdopodobieństwa
zapłaty.Jeże|izapłatanie jest prawdopodobna
dokonujesię na dzień biIansowyodpisuaktuaIizujqcego
na|eżności.
Na konieckażdegokwartału
aktua|izuje
się stan na|eżnoŚcipoprzezdo|iczenieodsetek(ako różnicado już
powstałych
w związkuz wypłatą
zarachowanych)za wyjątkiemnależności
Świadczeńz FGŚP. Przypisuodsetekw księgach
zajmującychsię windykacją.W
rachunkowychdokonujesię na podstawiedanychotrzymanychz wydzialÓwmerytorycznych
zapłatynastępujew okresachkwańa|nych'jednakżez
zakresiena|eżności
FGSP na|iczenieodsetekz tytułunieterminowej
związaneze spłatana|eżności
czy odstąpieniaod dochodzeniazwrotu|ubumorzeniatych
uwagina uzasadnioneoko|iczności
na|eżności,
odsetkina|iczanesą równieżw okresachmiesięcznych.Do odroczeń,umorzeń|ubrozlożeniaspłatyna raty
na|eżnoŚcistosujesię regu|acjeUstawyz dnia 27 sierpnia2009 r. o finansachpub|icznychoraz UchwałySejmikuWojewództwa
pieniężnych
przypadających
Wie|kopo|skiego
w sprawieokreślenia
szczegó|nychzasad i trybuudzie|aniau|gw na|eżnościach
z
W przypadkuFGŚP stosujesię zasady wynika.iące
WojewództwuWieIkopo|skiemu
oraz jego jednostkomorganizacyjnym.
ustawyz dnia 13 |ipca2006 r. (t.j.Dz.U' z 2018 r' poz,1433z pÓżn.zm,) o ochronieroszczeń pracowniczychw razie
pracodawcyoraz z rozporządzenia
niewypłaca|noŚci
MinistraPracy i PolitykiSpołecznejz dnia 16 grudnia2011 r. (Dz.U.Nr
27B, poz.1636)w sprawieszczegółowegozakresu informacjizawartychwe wnioskumarszałkawojewództwao okreś|enie
warunkówzwrotu'odstąpieniaod dochodzeniazwrotu|ubumorzeniana|eżnoŚciFunduszuGwarantowanychSwiadczeń
Pracowniczych.Ponadtod|a PoKL' WRPo i POWER stosu.jesię procedurywewnętrzne,tj. instrukcjewykonawczeprzyjęte
przez DyrektoraWojewódzkiegoUrzęduPracy w Poznaniu.Spisaniew kosztyumorzeńna|eżności
następujena podstawie
zgody właŚciwejInstytucji
Zarządzajacej|ubdysponentafunduszuce|owego.
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4.Ą

oŁUGoTERMINoWEAKTYWA F|NANsoWE

nie dotyczy

4.5

włnrość MIEN|AZL|KW|DoWANYcH
JEDNoSTEK

nie dotyczy

4.6

ZAPASY

Nie dokonujesię magazynowaniazakupionychtowarÓw.Zakupionetowarysą odnoszonew kosztyi każdorazowopo zakupie
przekazywanepracownikom.Nie dokonujesię ich wycenyna dzień bi|ansowy(brakzapasów),bo jest to nieracjona|ne
ze
wzg|ęduna szybkiebieżącezużyciemateriatówi niewie|kąwańośćzapasu pozostajqcegoz bieżqcychzakupów na następne
okresy.Nie wywierato istotnieujemnegowpływuna przedstawianą
sytuacjęmajqtkowąi finansowqoraz wynikfinansowy
WUP,

4.7

lależruoŚcl xnÓrxorenliltruowe
uwzględnieniem
odsetekza zwłokę'z zachowaniemzasady należytej
ostrożnoŚci'ostroinośćpoIegana uwzg|ędnieniu
stopnia
prawdopodobieństwa
zapłaty'Jeżelizapłatanie jest prawdopodobna
dokonujesię na dzień bilansowyodpisu aktuaIizującego
naleŻnoŚci'Na
poprzezdoIiczenieodsetek(jakoróinica do jużzarachowanych)za Wyjątkiem
konieckaŹdegokwartału
aktuaIizujesię stan naIeiności
powstałychw związku zWpłatq świadczeńz FGŚP. Przypisu odsetek W księgach rachunkowychdokonuje się na podstawiedanych
na|eŻności
otrzymanychzv,rydziałówmerytorycznychzajmującychsię Windykacją'W zakresie naleŹnościFGŚP na|iczenieodsetek z q^ułUnieterminowej
zapłatynastępujew okresach kwartaInych,jednakŻez uwagi na uzasadnione okolicznoŚci związane ze spłatąna|eŹności
czy odstąpieniaod
dochodzeniazwrotuIubumorzeniatych naIeiności,
odsetkinaIiczanesą róWnieŹw okresachmiesięcznych.Doodroczeń,umorzeń|ub
rozłożenia
spłatyna ratyna|eżności
stosujesię regu|acjeUstawyz dnia 27 sierpnja2009 r. o finansachpub|icznychoraz Uchwałsejmiku
pieniężnych
p|zypadających
WojewództwaWie|kopoIskiego
W sprawieokreślenia
szczególnychzasad i trybuudzie|aniauIgW naIeżnościach
WojewództwuWie|kopo|skiemu
W przypadkuFGŚP stosujesię zasady Wynika.jące
z ustawyz dnia 13
oraz jego jednostkomorganizacyjnym.
pracodawcy oraz z
Iipca2006 r' (t.j' Dz.U. z 2018 |. poz.1433 z póżn. zm.) o ochronie roszczeń pracowniczychW razie niewypłaca|ności
rozpoŻądzeniaMinistraPracy i Po|itykispołecznejz dnia 16 grudnia2011 r. (Dz.U.Nr 278, poz.1636)W sprawieszczegółowegozakresu
informac.iizawartychWe Wniosku marszałkawojewództwao określenieWarunkóWzwrotu,odstąpieniaod dochodzenia zwrotu |ub umorzenia
na|eżności
FunduszuGwarantowanychŚwiadczeń Pracowniczych.Ponadtod|a PoKL' WRPo i PoWER stosujesię proceduryWewnetrzne'tj.
instrukcjeWykonawczeprzyjęteprzez DyrektoraWojewódzkiegoUrzęduPracy w Poznaniu.Spisaniew kosztyumorzeńna|eżności
następuje
na podstawiezgodyWlaściwej
lnsq^ucjizaĘądząacej |ubdysponentafunduszuce|owego.
Na|eŻności
krótkoterminowe
z tytutudostawi usług,całości
|ubczęścina|eżności
z innychtytułówniezaliczonychdo
obejmująogółna|eŻności
aktywóWfinansowychoraz całośÓ
na|eżności
w zakresie PoKL' WRPo' PoWER i funduszyce|owych.PonadtoWprowadzasię szczegó|ne
zasadydo:
. zaIiczasię należności
jak
z MułudofinansowaniaudzieIonegopodmiotomsektorafinansóWpub|icznych,
a) naIeżności
niewymagalnych
powstałych
róWnieŻjednostkomspoza tego sektora- POKL' WRPO' PoWER (budżetśrodkóW
europejskichi dotacjace|owa)oraz na|eżności
W związku z rea|izaąązadań ustawowych FGŚP' co do których dysponent Funduszu okreś|ił
warunki zwrotu na|einości,W szczegÓ|ności
rozlożyłspłatęna|eżności
na raty |ubodroczyłtermin spłatyna|eŹności'
z q^utuWypłaconychśWiadczeńna rzecz pracownikóW
b) na|einościWymaga|nych(na|einościbezsporne)- za|icza się na|eżności
pracodawcy,Wypłaconych
PoKL, WRPo' PoWER niezgodniez
niewyplaca|nego
z FGSP oraz na|eżnoścl
wykorzystaneprzez beneficjentóW
przeznaczeniem'pobranenienaIeŹnie
IubW nadmiernejwysokoŚci(budietśrodkóW
europejskichi dotacjace|owa)skalkuIowanena podstawie
wezwań do zapłaty|ub decyzji administracyjnych'
wątplivłych-za|icza się środkiplenięŻneprawnie na|eŻneSamorządowi Województwa Wie|kopo|skiego,których z powodu
c) na|eżności
Na dzień
|ubtrudności
z usta|eniemmiejscajegopobytua|boz innychpowodóW,nie możnaWyegzekwowac.
trudności
finansowychdłużnika
Na podstawie
bi|ansowyWańośćna|einości
Wątp|iwych
aktua|izuje
się zgodniez ań. 35 b ustawyz dnia 29 września1994 r. o rachunkowości.
ich zapłatydokonuJesię WiekowanianaIeżności
stopniaprawdopodobieństwa
indywiduaInej
anaIizynaIeŻnoŚcipoprzezuwzg|ędnienie
poryŻą2lat. Do na|eżności
powyŻej1 roku,100 % d|a na|eżności
wątp|iwych
nie zalicza się
Wątp|iwych
wedługzasady:50 % d|a naIeŻności
na|eżności
FGŚP zgodnie z ustawą o ochrobnie roszczeń pracowniczychW razie niewyplacalnoscipracodawcy.

4.8

<nÓrxorenulruoWEAKTYWAF|NANSoWE
iw takiejteżwańościujmujesię je w bi|ansie.Środki pieniężne
W Wartości
nomina|nej
Ujmujesię w księgachrachunkovuych
w Wa|utachobcychw ciągurokuobrotowegoujmujesię w ewidencjiksięgowejw wańościnomina|nejpze|iczonejna
Wyrażone
złotepo|skiewedługkursuzakupu |ubkursusprzedażyusta|onegoprzez bank' z ktÓregousługkorzystaWUP.
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4.9

ąozlIczENlA M|ĘDzYoKRESoWE(czYNNE)

rie dotyczy

4.10

:UNDUSZ JEDNOSTKI

Ujmujesię w księgachrachunkowychi wyceniana dzień bi|ansowyw wartości
nomina|nej.
WUP jako jednostkabudżetowanie
działaw ce|uosiągnięciazysku, pokrywaswojewydatkibezpoŚrednioz budŹetuWW a pobranedochodyodprowadzana
rachunekWW. W zwiqzkuz tym Występujety|koFunduszpodstawowy.Zysk |ubstratęodnosisię bezpośrednio
na Fundusz
podstawowy.opróczFunduszupodstawowegow WUP występujeZaktadowyFundusz Świadczeń socja|nych.

4.11

A/YNIKFINANSOWY NETTO

Ustalanyjest na koncie860 ',Wynikfinansowy''.
Sposób usta|eniai roz|iczeniawynikufinansowegowynikaz zasady
budżetowania
bruttoi po|egana włączeniudo sprawozdaniacalościosiqgniętychdochodów i całoŚciponiesionychlvydatkÓW
ujętychw Uchwa|eSejmikuWojewÓdztwa.Na wynikfinansowynie majqwpływuzadania realizowanez funduszyce|owych(FP'
FGŚP). Wynik finansowysporządzanyjest W wariancieporÓwnawczym.W roku następnympod datą zatwierdzenia
sprawozdaniafinansowegosa|dokontaprzeksięgowuje
się na funduszjednostki.Za dzieńpzyjęcia sprawozdaniafiń.ansowego
uzna.jesię dzień podjęciaprzez SejmikWojewÓdztwaWie|kopo|skiego
Uchwatyw sprawieabso|utorium
d|aZanądu
WojewództwaWielkopolskiego.

4.12

ODPISY Z VVYNIKU FINANSOWEGO

nie dotyczy

4.13

FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK

nie dotyczy

4.',14

FUNDUSZEPLACOWEK

nie dotyczy

4.15

PANSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

nie dotyczy

4.16

zoBoWĄzANlA DŁUGoTERMINoWE

Wycenia się w kwociewymagajqcejzapłaty

4.',t7

zoBoW|ĄzAN|A
KRoTKoTERM|NowE
Wycenia się w kwociewymagającejzapłaty

i)u>rtfllgzzą/Jb ryq
l
4.18

/VUP nie tworzy rezeru na zobowiązania' ponieważna WUP nie ciążyobowiqzek prawny wynikającyze zdarzeń przeszłych,
<tÓreskutkowaĘbyobowiqzkiemzapłatyprzyszĘchzobowiązań'

o.trl

t::

Roz|iczeniamiędzyokresoweprzychodówdokonywanesq zgodniez zasadąostrożnejvvycenyd|ategonie roz|iczasię kosztów
w czasie,ponieważnie mająone istotnegowplywuna wynikfinansowy'

;.

4.20

podstawowej,pomocniczeji ogÓ|negozarzqdu.
Ewidencjonujesię w ukladzierodzajowymi roz|iczana ce|edzia|ności
Powstaniekosztujest dokumentowaneodpowiednimdokumentemksięgowym,stanowiącympodstawęzapisów w księQach
rachunkowychWUP. Koszt w ewidencjibi|ansowejpowstajez chwi|ąksięgowaniadowodu,w którymjest potwierdzonejego
istnieniei wysokośĆ.
Nie księgujesię kosztów.zgodniez odrębnymipzepisami - z funduszyce|owychoraz kosztów inwestycji,pozostałych
kosztów
operacyjnych'kosztÓw operacjifinansowych.Prowadzisię szczegółowąewidencjępomocniczqwedługpodziałekklasyfikacji
grupowaniekosztóww przekrojachwymaganychw p|anowaniufinansowymoraz
budżetowej
wydatkówumoż|iwiającq
pozwalajqcąna sporzqdzeniesprawozdańfinansowych,budżetowych
i innychokreś|onych
w odrębnychprzepisach.

4.21

PRZYCHOOY- ewrOeruCJrt ROZLTCZANTE

Ewidencjonujesię przychodyoperacyjne'pozostaleprzychodyoperacyjnei przychodyfinansowe.
Ewidencjaszczególowaprowadzonajest wedługk|asyfikacji
budżetowej
oraz stosowniedo potrzebp|anowania'ana|izyi
s prawozdawczoŚci.
Ujmujesię w księgachrachunkowychiwycenia na dzień bi|ansowyw wańościnomina|nej.
WańośĆprzychodÓwnie jest bezpośrednio
związanaz dzia|alnoŚciąpodstawowąjednoskia uzyskaneprzychodydotyczqw
szczegó|noŚciwynajmupomieszczeńoraz pańycypacjinajemcóww kosztach,obniżonegona|eżnego
od sprzedażypodatku
VAT' opłatza wydanieceńyfikatówpotwierdzających
dokonan|ewpisu do KrajowegoRejestruAgencjiZatrudnienia.

.5

,rlll

1.W skrytcebankowejw PKo Bank Po|skiS.A' w PoznaniuWojewódzkiUrząd Pracy przechowujeweks|ein b|anco-1191
sztukstanowiącychzgodniez ZasadamifinansowaniaPOKL' Po WER' WRPO zabezpieczeniewańoŚci dofinansowania
przyznanegow umowieo dofinansowanie.
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