
  
  

11. 

1.2 

1.3. 

1.4. 

np. 

   

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 

Nazwa jednostki 

Gminny O$rodek Pomocy spolecznej w Pilchowicach 

Siedziba jednostki 

Nieborowice 

Adres jednostki 

ul. Gléwna 52 

44-145 Pilchowice 

Podstawowy przedmiot dziatalno$ci jednostki 

-realizacja zadan z zakresu pomocy spotecznej 

Wskazanie okresu objetego sprawozdaniem 

ROK 2020 

INFORMACJA DODATKOWA 

Wskazanie, Ze sprawozdanie finansowe zawiera dane laczne, je$li w sklad jednostki nadrzednej lub jednostki samorzadu terytorialnego wchodza jednostki sporzadzajace samodzielne 

sprawozdania finansowe 

jednostka sporzadzajaca samodzielnie sprawozdanie jednostkowe 

Omowienie przyjetych zasad rachunkowos$ci, w tym metod wyceny aktywêéw i pasywéw (takze amortyzacji) 

1,  AKtywaipasywa wyceniane sa przy uwzglednieniu nadrzednych zasad rachunkowoSci, w sposob przewidziany ustawa o rachunkowoS$ci. 
2.  Dla potrzeb ujmowania w ksiegach $rodkéw trwatych oraz warto$ci niematerialnych i prawnych jednostka przyjela nastepujace ustalenia: 

sod Ki trwale i warto$ci niematerialne i prawne wycenia sie wg zasad okre$lonych w art.3 pkt 1 ustawy o rachunkowo$ci. Podstawowe $rodki trwate finansuje sie ze $rodkéw na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach 
publicznych i amortyzuje sie je na podstawie stawek amortyzacyjnych ujetych w ustawie o podatku dochodowym od oséb prawnych, 

pozostate $rodki trwate wycenia sie wg ceny ich nabycia lub ceny zakupu, a ponadto prowadzi sie ewidencje ilo$ciowo-warto$ciowa sktadnikéw majatkowych o warto$ci jednostkowej wyZszeij niz 1.000,00 zt, i nie 
b) przekraczajacej 10.000,00 zI.( z wyjatkiem szafek, biurek. krzesel, foteliktore podlegaja ewidencji ilo$ciowo-warto$ciowej bez wzgledu na warto$é), ewidencja ilo$ciowa objete sa skladniki majatkowe o warlo$ci jednostkoweij 

WyZszej niz 500 zl. | nie przekraczajacej 1.000,00z1.( z wyjalkiem urzadzen technicznych, ktêre podlegaja ewidencji ilo$ciowej bez wzgledu na warto$é), nie prowadzi sie ewidencji dla skladnikéw majatkowych o warto$ci 
réwnej lub nizszej niz 500,00 zt., 

c) w przypadku ujawnionych nadwyzek w trakcie inwentaryzacj-ujawnione $rodki trwate wycenia sie wg posiadanych dokumentéw lub warto$ci godziwel, 

d) wyceny $rodkéw trwalych dokonuje sie na dzief bilansowy w warto$ci netto. tzn. z uwzglednieniem odpiséw umorzeniowych. 

3.  Jednostka dokonuje odpiséw amortyzacyjnych lub umorzeniowych od $rodkéw trwalych i warto$ci niematerialnych i prawnych w nastepujacy sposéb: 

a) amortyzacji iumorzef dokonuje sie jednorazowo za okres calego roku obrotowego wy aktualnych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od oséb prawnych, 

b) amortyzacji dokonuje sie na koniec roku obrotowego, 

C) odpiséw amortyzacyjnych dokonuje sie metoda liniowa dla wszystkich $rodkêw trwatych. 

d) 
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywêw finansowych w warto$ci nominalnej 

5. dednostka dokonuje wyceny materialêw -jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materialowego



    

6.  Jedmostka dokonuje odpisow aktualizujacych warto$é aktywêw wedlug nastepujacych zasad: 

a) dla naleZno$ci niesptacalnej przez okres dwêch lat budzetowych-100% adpisu, 

b) zwiekszenia lub Zzmniejszenia odpisu dokonuje sie po otrzymaniu informacji stuZacej do ustalenia warto$ci odpisu, 

c) odpisu aktualizujacego dokonuje sie na dzief bilansowy tzn. na dzien 31 grudnia danego roku, 

d) odpis aktualizujacy rozwiazuje sie w przypadku: spiaty nalezno$ci, umorzenia lub odpisania jako nalezno$ci nie$ciagalnej lub przedawnionej. 

7.  Wijednostce nie wystepuja: bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztéwi tworzenie rezerw na przyszle zobowiazania. 

B W jednostce : czynne rozliczenia miedzyokresowe-to koszty jui poniesione i nie podlegaja one rozliczeniom w czasie - ksieguje sie je bezpo$rednio w koszty miesiaca, w ktérym zostaly poniesione, a ich wycena przebiega na poziomie 

warto$ci nominalneij. 

5, Inne informacje 

If. Dodatkowe informacjei obja$nienia. 

11. Szczegolowy zakres zmian warto$ci grup rodzajowych $rodkéw trwatych, warto$ci niematerialnych i prawnych, zawierajacy stan tych aktywéw na poczatek roku obrotowego, zwiekszenia 
izmniejszenia z tytulu: aktualizacji warto$ci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego oraz stan koricowy, a dia majatku amortyzowanego —- podobne przedstawienie standw ii 

tytuléw zmian dotyczacych amortyzacji lub umorzenia. 

1. Warto$ci ' ies 13- Hraadzt nie. ke STOdR 1.5. Inne $rodki 
Nazwa grupy rodzajowej sktadnika aktyw6w wg uktadu w bilansie niematerialne i 1.1. Grunty Ee EE .| technicznei 

prawne in#ynierii ladoweji maszyny transportu trwale 

— stan na 7036 

— stan na koniec roku obrotowego 

rzenie — stan na 

stan na 

  Me



1.3. 

1.4. 

1.5. 

Aktualna warto$é rynkowa $rodkéw trwatych, w tym débr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. 

  

  

  

            
  

  

  

            
  

Aktualna warto$€ s - 
Lp. Wyszczegélnienie rynkowa Dodatkowe informacje 

| 1. Grunty d nie wystepuje 
2. |Budynki nie wystepuje - EN 
3. Dobra kultury nie wystepuje ” 

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpiséw aktualizujacych warto$é aktywéw trwalych odrebnie dia diugoterminowych aktywêéw niefinansowych oraz dlugotrwatych aktywêw 
finansowych. 

Lp. Wyszczegélnienie Kwota odpiséw Dodatkowe informacje 
1. Diugoterminowe aktywa niefinansowe nie wystepuje 
2. 'Dlugoterminowe aktywa finansowe nie wystepuje s 

Warto$é gruntéw u#ytkowanych wieczy$cie. 

  

  

  

  

  

                

Zmiana stanu w trakcie roku Stan na koniec 
Lp.|) Tre$é (nr dzialki, nazwa) Wyszczegélnienie ees Ee obrotowego roku 

Zwiekszenia Zmniejszenia obrotowego 

1 Peigraclimia: nie wystepuje nie wystepuje ' o Warto$c: EE " 
2 Powierzchnia: nie wystepuie nie wystepuje 

” Warto$é: 
3 Powierzchnia: nie wystepuië nie wystepuje 

' o Warto$c: ed o   
  

Warto$é nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostke $rodkéw trwalych, uiywanych na podstawie uméw najmu, dzierZawy i innych uméw, w tym z tytulu umdéw leasingu. 

  

1.6. 

  

  

      
  

  

    

  

      
  

  

          

Zmiana stanu w trakcie roku Stan na koniec 
Lp. Wyszczegélnienie sa EE obrotowego roku 

B Zwiekszenia Zmniejszenia obrotowego | 

| 1. Grunty mm sE nie wystepujel s nie wystepuje 
| 2. IBudynki ol niewystepuel lo nie wystepuje 

Liczba oraz warto$é posiadanych papieréw warto$ciowych, w tym akcjii udziatéw oraz diuznych papier6w warto$ciowych. 

Zmiana stanu w trakcie roku Stan na koniec 
L.p- Wyszczegélnienie Liczba ik ask obrotowego roku 

 REPe zwiekszenia Zmniejszenia obrotowego 
1. JAkcjii udzialy ma mi nie wystepuje nie wystepujel 
2. DluZne papiery warto$ciowe nie wystepuje nie wystepuje       
 



  

1.7: 

1.8. 

1.9. 

Dane o odpisach aktualizujacych warto$é nale#no$ci, ze wskazaniem stanu na poczatek roku obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie na koniec roku obrotowego 

z uwzglednieniem stanu nalezno$ci finansowych jednostek samorzadu terytorialnego (stan zZagroëzonych poëyczek) 

  

Stan na poczatek Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec 

  

  

  

  

    
      
  

Lp Grupa nalezno$ci (wg ukladu bilansu) roku 

ED GE de Zwiekszenia wykorzystanie Zmnieiszenia obrotowego 

1. JANI. NaleZ#no$ci diugoterminowe 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 

2. B.IL1. Nale#no$ci z tytulu dostaw i uslug 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

| 3. B.IL.2. Nale#no$ci od budzetow - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.IL.3. Nalezno$ci z tytulu ubezpieczen spolecznych i 
| AE ER $wiadczen oe 0,00 0,00 900 0,00 0,00 

5. |B.IL.4. Pozostale nalezno$ci 712 574,56 36 938 78 0,00 0,00, BO9 513,34 

Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczatek roku obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie koficowym 

  

Wyszczegolnienie 
Stan na koniec 

  

  

    
                

Stan na poczatek |Zwiekszenie w ciaguWykorzystanie w] Rozwiazanie w roku 

L.p roku obrotowego roku ciagu roku ciagu roku obrotowego 

1. Rezerwy dtugoterminowe ogélem na pozostale koszty nie wystepuje 

2. PP krotkoterminowe ogélem na pozostate nie wystepuje 

3. Ogélem rezerwy 7] 0,00! 0,00 0,00 0,00 nie wystepujel 
    

Podziat zobowiazar dlugoterminowych wedlug pozycji bilansu o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa, okresie splaty: 

a) powyzej 1 roku do 3 lat, 

b) powyzZej 3 lat do 5 lat, 

c) powyZzej 5 lat 

    Okres wymagalno$ci 
  

powyëZei 1 roku do 3 lat ] 
  

  

  

  

    

  

  

          

    
    
    

E ME de powytel 3 lat do 5 lat | powyzej 5 lat Razem 

BO ] BZ BO BZ ] BO BZ BO BZ 

1. kredyty i poZyczki nie wystepuje nie wystepuje 

2. |z tytulu emisji diuZnych 
papierow warto$ciowych s - nie wystepuje nie wystepuje 

3. inne zobowiazania finansowe 

(wekslowe) nie wystepuie nie wystepuje 

4. 
Zobowiazania wobec budzetow i - ' 

oo - ai nie wystepuje nie wystepuje 

5. Iz tytulu ubezpieczen i innych 
$wiadczen ma nie wystepuje nie wystepuje 

6. z tytulu wynagrodzen 
A nie wystepuje nie wystepuje 

7. pozostate - | id nie wystepuje nie wystepuje aI 

Razem 0.00 0.00 0.00] 0,00 '  O,00f O,0Olnie wystepuje Jnie wystepuje         
  

    

  

 



1-10. Kwota Zobowiazan w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu Zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepiséw o rachunkowo$ci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem na kwote zobowiazar z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego. 

  

  

  

AS , Dodatkowe A EP Wyszczegdlnienie Kwota zobowiaza informacje 

Zobowiazania z tytutu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o , ê 
j rachunkowo$ci nis ostepede 

Zobowiazania z tylulu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o : . 
4. rachunkowo$ci mie wysinpule             

1.11. taczna kwota zobowiazafi zabezpieczonych na majatku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiazan 

Kwota Kwota L.p. Rodzaj zabezpieczenia EE 

, w tym: 

(gwarancja bankowa, kara 
mowna) 

 Ogélem 0 0,00 0, ' ” 

  

112. taczna kwota zobowiazaf warunkowych, w tym réwniez udzielonych przez jednostke gwarancji i poreczet, takie wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem Zobowiazan Zabezpieczonych na majatku jednostki oraz charakteru i formy tych Zabezpieczen. 

  

  

  

  

  
  

    

    

Stan Ly. is Zobowiazania warunkowego na poczatek roku | aa konleë rok 

1. |Udzielone gwarancje i poreczenia, w tym: nie wystepuje 

Judzielone dia jednostek powiazanych ee n N - nie wystepuie 
2. Kaucjeiwadia oo sesse ON Di els EE nie wystepuje 
3. IZawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy ad nie wystepuje 
4. Nieuznane roszczenia wierzyciela nie wystepuje 
5. lInne - o - nie wystepuie   
        ` Og6tem ' - 0.00]nie wystepuje  



  

his Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczefi miedzyokresowych, w tym kwote czynnych rozliczet miedzyokresowych kosztéw stanowiacych réznice miedzy warto$cia 
otrzymanych finansowych skladnikéw aktywéw a zobowiazaniem zaplaty za nie. 

  

  

  

  

Stan na 

L.p. Wyszczegélnienie (tytuly) poczatek roku koniec roku 

obrotowego obrotowego 

1. |Ogotem czynne rozliczenia miedzyokresowe kosztéw, 

w tym: nie wystepuje nie wystepuje 

- oplacone z géry czynsze 

- prenumeraty 

`|- polisy ubezpieczenia oséb i skladnikéw majatku | 

2. 
Ri SES przychodow 0.00 0,00         
  

1.14. Laczna kwota otrzymanych przez jednostke gwarancjii poreczen niewykazanych w bilansie 

Wyszczegélnienie Kwota Dodatkowe 

nie nie 

nie 

  

1.15. Kwota wyplaconych $rodkéw pienie#nych na $wiadczenia pracownicze 

Wyszczegolnienie Kwota Dooie 

  

1.16. Inne informacje 

  

  

    

np. ' 
Odpis na ZFSS wynosi: 18.192,82 
Dodatkowe poniesiono wydatki na przeciwdzialanie COVID-19 w kwocie : 5 132,43 z. w tym kwota : 777,36 zl sfinansowana $rodkami budZzetu panstwa. 
NaleZno$ci z tytulu dochodéw budzetowych wynosza: 

2. 

2.1. Wysoko$é odpiséw aktualizujacych warto$é zapas6w. 

Wyszczegêlnienie Kwota Dodatkowe 
Lp. informacje 

1. IMateriaty ss nie wystepuje nie wystepuje 
2. |Towary. | nie wystepujel nie wystepujel             

 



    

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

Koszt wytworzenia $rodkéw trwalych w budowie; w tym odsetki oraz réZnice kursowe, ktêre powiekszyty koszt wytworzenia $rodkow trwalych w budowie w roku obrotowym. 

    

  

Wyszczegdélnienie Kwota DOdAtKOWS 
L.p. informacje 

1. |Koszt wytworzenia $rodkêéw trwatych w budowie w tym: nie wystepuje nie wystepuje 
- odsetki, ktêre powiekszyly ten koszt w roku obrotowym nie wystepuje nie wystepuje 

- roZnice kursowe, ktére powiekszyly ten koszt w roku obrotowym 
oe nie wystepuje nie wystepuje |   
  

Kwota i charakter poszczegélnych pozycji przychodéw lub kosztéw o nad 

  

  

      - 0 nadzwyczajnej warto$ci, 
- ktére wystapily incydentalnie 

Wyszczegélnienie Kwota Dodatkowe 
L.p- informacje 

1, Przychody: nie wystepuje nie wystepuje 
- 0 nadzwyczajnej warto$ci, 
- ktêre wystapily incydentalnie oo N 

2. |Koszty: nie wystepuje nie wystepuje       
  

Zwyczajnej warto$ci lub ktéêre wystapily incydentalnie. 

Informacja o kwocie naleZ#no$ci z tytulu podatkéw realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi wia$ciwemu do spraw finanséw publicznych wykazanych w sprawozdaniu z 

wykonania planu dochodéw budZetowych. 

Inne informacje 

Inne informacje niz wymienione powyzZej, jeZeli mogtyby w istotny sposéb wptynaé na ocene sytuacji majatkowej i finansoweij oraz wynik finansowy jednostki. 

Gléwna Ksiegowa 
S , MIER s 

Splwia Zlotos$ 

eczne) 

     

  

O$rodek Pomoey SP 
da ! | 

KIERAWYNIK 

dolanta Szezeetna


