
Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

 Powiatowy Urząd Pracy

1.2 siedzibę jednostki

Wałbrzych

1.3 adres jednostki

58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5B

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych,  wchodzi  w  skład  powiatowej  administracji  zespolonej.  Wykonuje
zadania samorządu powiatu ziemskiego i grodzkiego w zakresie polityki rynku pracy
zgodnie z ustawą   z dnia  20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  oraz  rozdziału  6  ustawy  z  dnia  09
listopada 2000r.  o repatriacji.  Podstawowym przedmiotem działalności  Urzędu jest
promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 – 31.12.2018 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie jednostkowe

4. omówienie  przyjętych  zasad  (polityki)  rachunkowości,  w  tym metod wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji)

Księgi  rachunkowe  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Wałbrzychu  prowadzone  są  dla
określonych  grup  rodzajowych  zdarzeń  (jednostek  gospodarczych)  tj.  Budżet,  Fundusz
Pracy,  ZFŚS,  projektów  realizowanych  w  ramach  EFS.  Dla  każdej   z  wyodrębnionej
jednostki prowadzona jest odrębna ewidencja (dziennik zdarzeń) w której księgowane są
dokumenty i uzgadniane ze stanem  poszczególnych rachunków bankowych. Na koniec
każdego okresu sprawozdawczego sporządzane jest zestawienie obrotów i sald dzienników
częściowych.  Na  koniec  każdego  kwartału  /  roku  obrachunkowego  dla  potrzeb
sporządzenia  sprawozdań  finansowych  sporządza  się  dodatkowo  jedno  zestawienie
obrotów i sald  będące sumą wszystkich dzienników częściowych.    Aktywa i pasywa
w Powiatowym Urzędzie Pracy Wałbrzych wycenia się wg zasad określonych w art.28
ust.1  pkt.1-10  ustawy  o  rachunkowości  oraz  przepisów  szczególnych  wydanych  na



podstawie ustawy o finansach publicznych według poniższych reguł:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia
lub  kosztów   wytworzenia   zmniejszonych   o  odpisy  amortyzacyjne  lub  umorzeniowe,

a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000zł
umarza  się  jednorazowo  a  o  wartości  powyżej  10.000zł  amortyzuje  się  stopniowo  na
podstawie  aktualnego  planu  amortyzacji  według  stawek  amortyzacyjnych  ustalonych
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji / umorzenia dokonuje
się jednorazowo za okres całego roku.
Składniki  majątku  o  wartości  początkowej  poniżej  500zł  ujmuje  się  w  pozaksięgowej
ewidencji ilościowej w formie „księgi inwentarzowej przedmiotów nisko cennych”.

2. PUP w Wałbrzychu nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Całość zakupionych
materiałów spisuje się w koszty w momencie ich zakupu.       

3. Z uwagi na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.                                    

4.  Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień
bilansowy   w   wysokości   wymaganej   zapłaty,  czyli  łącznie  z  wymaganymi odsetkami
z  uwzględnieniem   zasady   ostrożności  tj.  w  wysokości  netto,  czyli  po  pomniejszeniu
o   wartość   odpisów   aktualizujących   dotyczących   należności    spornych,   wątpliwych
i niepewnych do odzyskania do wysokości  należności  nie objętej  gwarancją lub innym
zabezpieczeniem.  Odpis  aktualizujący  księguje  się  najpóźniej  na  koniec  roku
kalendarzowego. 

4. Zobowiązania – wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

5.  Aktywa pieniężne  wycenia się według wartości  nominalnej.  Jednostka nie prowadzi
obrotu gotówkowego.    

6. Ewidencja kosztów działalności podstawowej (Budżet) prowadzona jest  w zespole 4 -
„Koszty  wg  rodzaju  i  ich  rozliczenie  tj.  wg  rodzajów  kosztów  i  jednocześnie
w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

7. Ewidencje i rozliczenie kosztów Funduszu Pracy prowadzi się wg zadań i wg podziałek
klasyfikacji  budżetowej  na  koncie  853  pn.  „Fundusze  celowe”,  konto   zespołu  8  -
„Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”.

8. Wynik  finansowy  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Wałbrzychu  ustalany  jest  zgodnie
 z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”

5. inne informacje

Aktywa i pasywa bilansu wykazane są w wartościach netto.
PUP prowadzi wzajemne rozliczenia między jednostkami na koncie 976. 
Sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

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  -
podobne  przedstawienie  stanów  i  tytułów  zmian  dotychczasowej  amortyzacji  lub
umorzenia

 Załącznik nr 2   do bilansu (tabela)

1.2. aktualną  wartość  rynkową  środków  trwałych,  w  tym  dóbr  kultury  –  o  ile  jednostka
dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy 

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych  odrębnie  dla  długoterminowych  aktywów  niefinansowych  oraz
długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

36.001,95zł

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

58.910,00zł – umowa użyczenia 

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji  i  udziałów oraz
dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności,  ze  wskazaniem stanu na początek
roku  obrotowego,  zwiększeniach,  wykorzystaniu,  rozwiązaniu  i  stanie  na  koniec  roku
obrotowego,  z  uwzględnieniem  należności  finansowych  jednostek  samorządu
terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Załącznik nr 4   do bilansu (tabela)

1.8. dane  o  stanie  rezerw  według  celu  ich  utworzenia  na  początek  roku  obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9. podział  zobowiązań  długoterminowych  o  pozostałym  od  dnia  bilansowego,
przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

Nie dotyczy



c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

1.10. kwotę  zobowiązań  w  sytuacji  gdy  jednostka  kwalifikuje  umowy  leasingu  zgodnie
z przepisami  podatkowymi  (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 dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

nagrody jubileuszowe     70.120,60zł
odprawy emerytalne      165.721,20zł
ekwiwalent za urlop           6.326,85zł
odszkodowanie  – ugoda za rozwiązanie umowy o pracę      7.000zł
Razem świadczenia pracownicze: 249.168,65zł

1.16. inne informacje

Kwota należności netto PUP na dzień 31.12.2018r. wynosi  371.631,79zł, w tym:

1. należności długoterminowe Funduszu Pracy -   5.366,55zł (pomoc państwa przy spłacie
kredytu mieszkaniowego osobom bezrobotnym),

2. pozostałe należności Funduszu Pracy                   -      251.498,16zł, w tym:

 zasiłki i dodatki aktywizacyjne                                7.320,91

 szkolenia                                                                      888,40

 stypendium staż                                                                  0

 prace interwencyjne                                                            0

 jednorazowe środki na działalność gospodarczą    92.806,88



 doposażenia stanowisk pracy                                 76.453,48

 refundacja do 30 r.ż.                                                            0

 badania lekarskie                                                                 0

 KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)                               0

 pozostałe należności Funduszu Pracy                     74.028,49

3. należności z tytułu udzielonych pożyczek Funduszu Mieszkaniowego – 114.767,08zł

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

2.2. koszt  wytworzenia środków trwałych w budowie,  w tym odsetki  oraz różnice kursowe,
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie dotyczy

2.3. kwotę  i  charakter  poszczególnych  pozycji  przychodów  lub  kosztów  o  nadzwyczajnej
wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Konto 760 „ Pozostałe przychody operacyjne” obroty w wysokości 72.066,01 zł obejmuje
m. in.:
Odszkodowanie PZU za szkodę wyrządzoną w budynku PUP -     1.525,02 zł (dochody)
Kara umowna od firmy sprzątającej  222,00zł (dochody)
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 430,0zł (dochody)
Dochody z lat ubiegłych 4.117,83 (dochody)
Wpływy  z  tyt.  zakupu  środków  trwałych  i  wartości  niematerialnych  i  prawnych
finansowanych ze środków Funduszu Pracy – 64.572,06 zł

2.4. informację 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

Nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej,  jeżeli  mogłyby w istotny sposób wpłynąć na
ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

      

..................................... .2019  - 03 - 22 .....................................

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)



  Załącznik Nr 2 

do bilansu 2018

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych 

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych

Wartość
początkowa

(brutto)
 – stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenie wartości
początkowej

Ogółem
zwiększenie

wartości
początkowe
j (3 + 4 + 5)

Zmniejszenie wartości początkowej

Ogółem
zmniejszenie

wartości
początkowej (7

+ 8 + 9)

Wartość
początkowa –
stan na koniec

roku
obrotowego

(2 + 6 – 10)ak
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.Licencje na użytkowanie programów komputerowych 345.251,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.096,39 0,00 125.096,39 220.155,57

1.2.Pozostałe wartości niematerialne i prawne 228.021,26 0,00 38.237,76 0,00 38.237,76 0,00 3.444,00 0,00 3.444,00 262.815,02

I. Razem wartości niematerialne i prawne 573.273,22 0,00 38.237,76 0,00 38.237,76 0,00 128.540,39 0,00 128.540,39 482.970,59

2.1.Grunty 36.001,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.001,95

2.1.1.Grunty stanowiące własność JST przekazane w 
wieczyste użytkowanie innym podmiotom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 693.522,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693.522,57

2.3.Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.Inne środki trwałe 3.587.489,53 0,00 72.097,50 0,00 72.097,50 0,00 98 166,30 0,00 98 166,30 3 561 420,73

2. Razem środki trwałe 4.317.014,05 0,00 72.097,50 0,00 72.097,50 0,00 98 166,30 0,00 98 166,30 4.290.945,25

3. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Razem rzeczowe aktywa trwałe 4.317.014,05 0,00 72.097,50 0,00 72.097,50 0,00 98 166,30 0,00 98 166,30 4.290.945,25



Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych

Umorzenie

– stan
na początek

roku
obrotowego

Zwiększenia w ciągu roku 
obrotowego

Ogółem
zwiększenie
umorzenia

(13 + 14 + 15)

 Zmniejszenie
umorzenia

Umorzenie

– stan na koniec
roku obrotowego

(12 + 16 – 17)

Wartość netto środków 
trwałych

aktualizacja
amortyzac
ja za rok
obrotowy

inne
stan na

początek roku
obrotowego

        (2 – 12)

stan na
koniec roku
obrotowego

(11 –
18)

11

12 13
1
4 15 16 17 18 19 20

.1.Licencje na użytkowanie programów 
komputerowych

334.241,74 0,00 5.504,93 0,00 5.504,93 125.096,39 214.650,28 11.010,22 5.505,29

1.2.Pozostałe wartości niematerialne i prawne 228.021,26 0,00 0,00 38.237,76 38.237,76 3.444,00 262.815,02 0,00 0,00

I. Razem wartości niematerialne i prawne 562.263,00 0,00 5.504,93 38.237,76 43,742,69 128.540,39 477.465,30 11.010,22 5.505,29

2.1.Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.001,95 36.001,95

2.1.1.Grunty stanowiące własność JST przekazane 
w wieczyste użytkowanie innym podmiotom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej

330.190,86 0,00 17.338,06 0,00 17.338,06 0,00 347.528,92 363.331,71 345.993,65

2.3.Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.Inne środki trwałe 3.344.347,32 0,00 131.306,47 72.097,50 203.403,97 95 615,69 3 452 135,60 243.142,21 109 285,13

2. Razem środki trwałe 3.674.538,18 0,00 148.644,53 72.097,50 220.742,03 95.615,69 3 799 664,52 642.475,87 491 280,73

3. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Zaliczki na środki trwałe w budowie 
(inwestycje)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Razem rzeczowe aktywa trwałe 3.674.538,18 0,00 148.644,53 72.097,50 220.742,03 95.615,69 3 799 664,52 642.475,87 491 280,73

Sporzadził: Sprawdził: Zatwierdził:

Magda Wawrzyk Liliana Wąs Marzena Radochońska

Katarzyna Momot



Załącznik Nr 4 
do bilansu za 2018 r.

Odpisy aktualizujące wartość należności

L.p.

zwiększenia wykorzystanie

1 2 3 4 5 6

Odpisy aktualizujące wartość należności Funduszu Pracy, w tym:
1 Kredyt mieszkaniowy 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00

4 Staże 0,00
5 Prace interwencyjne 415,54 0,00 0,00

6 Jednorazowe środki 0,00

7 448,82 0,00
8 Ref. do 30 r. ż. 0,00

9 Badania lekarskie 100,00 111,11 0,00

10 0,00 0,00 0,00

11 412,90 0,00

Projekty finansowane w ramach EFS, w tym:

12 PO WER 0,00

13 RPO 166,30 0,00 0,00

SUMA 0,00

Sporządził/ Sprawdził: Zatwierdził:

Zweryfikował:

Magdalena Placek Liliana Wąs Marzena Radochońska

Bogusława Mikulska

Rodzaj
należności

Stan na 
początek roku 
obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku 
obrotowego

Stan
na koniec roku 

obrotowego
(2 + 3 – 4 – 5)

uznanie za 
zbędne

5 610,48 5 610,48

Szkolenia i studia 
podyplomowe 99 881,49 1 575,10 98 306,39

Zasiłki i dodatki 
aktywizacyjne 215 386,35 16 038,00 24 946,34 206 478,01

87 828,14 45 308,19 7 204,01 125 932,32
58 528,87 58 944,41

357 585,68 99 798,02 11 704,66 445 679,04

Doposażenia i 
pożyczki MP 485 607,03 30 678,58 515 836,79

30 009,01 102 481,99 2 351,85 130 139,15

2 570,72 2 559,61

Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy 54 924,38 54 924,38

Pozostałe należności 
Funduszu Pracy 10 112,11 10 851,85 20 551,06

64 666,68 41 460,42 2 892,20 103 234,90

40 000,00 40 166,30

1 417 952,86 442 056,97 51 646,99 1 808 362,84


	Księgi rachunkowe Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu prowadzone są dla określonych grup rodzajowych zdarzeń (jednostek gospodarczych) tj. Budżet, Fundusz Pracy, ZFŚS, projektów realizowanych w ramach EFS. Dla każdej z wyodrębnionej jednostki prowadzona jest odrębna ewidencja (dziennik zdarzeń) w której księgowane są dokumenty i uzgadniane ze stanem poszczególnych rachunków bankowych. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządzane jest zestawienie obrotów i sald dzienników częściowych. Na koniec każdego kwartału / roku obrachunkowego dla potrzeb sporządzenia sprawozdań finansowych sporządza się dodatkowo jedno zestawienie obrotów i sald będące sumą wszystkich dzienników częściowych. Aktywa i pasywa w Powiatowym Urzędzie Pracy Wałbrzych wycenia się wg zasad określonych w art.28 ust.1 pkt.1-10 ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według poniższych reguł:
	1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,
	a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000zł umarza się jednorazowo a o wartości powyżej 10.000zł amortyzuje się stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji / umorzenia dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.
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