
Załącznik nr 1
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych  przez
jednostki  organizacyjne Miasta Wrocławia
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jednostki  organizacyjnej

Wrocław,  dnia  21.02.2019r.

OŚWIADCZENIE

W   związku   z   podpisaniem   i    przekazaniem   do   Urzędu    Mie]-skiego   Wrocławia
sprawozdania  finansowego  za  2018  rok  i  załączników  oraz  tabel,  oświadczamy
że:

1.   Uzna].emy      naszą     odpowiedzialność      za      prawidłowość,      kompletność,
rzetelność  i ].asność  sprawozdania  finansowego, ]-ak  również za jego  sporządzenie
zgodnie    z    wymaga].ącymi    zastosowania    zasadami    (polityką)    rachunkowości,
wynika]-ącymi    z    ustawy    orachunkowości    i    odpowiednio    wydanymi    na    ].e].
podstawie  przepisami,  ustawą  o  finansach  publicznych  z  uwzględnieniem  zasad
szczególnych    określonych    w  rozporządzeniu    w   sprawie   zasad    rachunkowości
i zarządzeniu   Prezydenta   w sprawie   wprowadzenia   wspólnych   zasad   (polityki)
rachunkowości,    zasad    sporządzania    sprawozdania    finansowego    oraz    bilansu
skonsolidowanego  Miasta  Wrocławia.

2.   Posiadamy    pełną   świadomość   ponoszone].    przez    nas   odpowiedzialności
za  prawidłowość  i  rzetelność  ksiąg  rachunkowych  i  dowodów  księgowych.

3.   Stwierdzamy,  że  według   nasze].  wiedzy  i   na].lepsze].  wiary,  sprawozdanie
finansowe ].est wolne od  istotnych  błędów,  w tym  również przeoczeń,  pominięć.

4.   Każdy       element       sprawozdania       finansowego       został       prawidłowo
sklasyfikowany,      opisany      i      u].awniony      zgodnie      z      zasadami      (polityką)
rachunkowości,  wynika].ącymi  z  ustawy o  rachunkowości  i  odpowiednio wydanymi
na  ].ej  podstawie  przepisami,  ustawą  o  finansach  publicznych  z  uwzględnieniem
zasad       szczególnych       określonych       wrozporządzeniu       w      sprawie      zasad
rachunkowości.

5.   Sprawozdanie       zostało       sporządzone       na        podstawie       prawidłowo
prowadzonych  ksiąg  rachunkowych,  w  których  zostały  u].ęte  wszystkie  operac].e
gospodarcze    dotyczące    okresu    sprawozdawczego    oraz    u].awnione    zostały
wszystkie  zdarzenia,  które  nastąpiły  po  dacie  bilansowe].  i  mogły  mieć  wpływ  na
prawidłowość   i   rzetelność   przedkładanego   sprawozdania   oraz   ocenę   sytuac].i
ma].ątkowe].  i finansowej ].ednostki organizacy].ne]..

6.   Przed     podpisaniem     sprawozdanie     finansowe     zostało     zweryfikowane
w systemie SJO  Besti@ oraz sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym.



7.   Nie wystąpiły żadne znane nam:
a)  nieprawidłowości         dotyczące         członków         kierownictwa         ].ednostki

lub pracowników,  którzy odgrywają znaczącą rolę w systemie księgowym;
b)  nieprawidłowości        związane        z        innymi        członkami        kierownictwa

lub  pracownikami,  które  mogą mieć istotny wpływ  na  sprawozdanie finansowe.

8.   Odpowiadamy  za  wprowadzenie  i  funkc].onowanie  systemu  rachunkowości
oraz  systemu  kontroli  wewnętrzne]-,  które  zostały  skonstruowane  w  taki  sposób,
aby zapobiegały  po].awianiu  się  nieprawidłowości  i  błędów oraz ].e wykrywały.

9.   Wszystkie  transakc].e  przeprowadzone  przez ]`ednostkę  zostały  prawidłowo
i  rzetelnie zaksięgowane.

10.    Zidentyfikowaliśmy    wszystkie    istotne    wyłączenia    rozliczeń    pomiędzy
jednostkami organizacy].nymi.

11.   Jednostka    zastosowała    się    do    wszystkich    postanowień    porozumień
iumów,     do     których     niezastosowanie     się     mogłoby     mieć     istotny     wpływ
na sprawozdanie finansowe.

12.    Nie  wystąpiły  żadne  zdarzenia  po  dacie  bilansowe].,  które  powodowałyby
konieczność  wprowadzenia  korekt  do  sprawozdania  finansowego  lub  u].awnienia
w     sprawozdaniu     finansowym      (włącza]-ąc     w     to      informac].ę     dodatkową
do sprawozdania  finansowego).

13.    Uzna].emy   naszą   odpowiedzialność   za   przestrzeganie   przez   ].ednostkę
organizacy]`ną  obowiązu].ących   przepisów  podatkowych   (w  zakresie  podatku  od
towarów   i   usług,   podatku   dochodowego   od   osób   fizycznych,   opłat   celnych).
Potwierdzamy,  że  ].ednostka  organizacy]-na   przestrzegała   wszystkich   przepisów
prawnych w ww.  zakresie.

(kierownikjednostki)


