
  

14. 

1.2 

1.3. 

1.4. 

np. 

  

INFORMACJA DODATKOWA 

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 dzialalno$ci jednostki 

-realizacja zadan z zakresu pomocy spolecznej 

Wskazanie okresu objetego sprawozdaniem 

ROK 2021 

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 

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

1.  Aktywaipasywa wyceniane sa przy uwzglednieniu nadrzednych zasad rachunkowo$ci, w sposéb przewidziany ustawa o rachunkowo$ci. 
D Dla potrzeb ujmowania w ksiegach $rodkéw trwalych oraz warto$ci niematerialnych i prawnych jednostka przyjeta nastepujace ustalenia: 

) $rodki trwale i warto$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 $rodkow na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach 

publicznych iamortyzuje sie je na podstawie stawek amortyzacyjnych ujetych w ustawie o podatku dochodowym od oséb prawnych, 

pozostale $rodki trwale wycenia sie wg ceny ich nabycia lub ceny zakupu, a ponadto prowadzi sie ewidencje ilo$ciowo-warto$ciowa skladnikéw majatkowych o warto$ci jednostkowej wyZszej niz 1.000,00 zi, i nie 

b) przekraczajacej 10.000,00 zl.( z wyjatkiem szafek, biurek, krzeset, foteliktêre podlegaja ewidencji ilo$ciowo-warto$ciowej bez wzgledu na warto$!), ewidencja ilo$ciowa objete sa skladniki majatkowe o warto$ci jednostkowej 

WyZszej niz 500 zt. i nie przekraczajacej 1.000,00z!.( Z wyjatkiem urzadzen technicznych, ktére podlegaja ewidenciji ilo$ciowej bez wzgledu na warto$ë), nie prowadzi sie ewidencji dla skladnikéw majatkowych o warto$ci réwnej 
lub nizszej niz 500,00 Zt,, 

Cc) w przypadku ujawnionych nadwyzek w trakcie inwentaryzacj-ujawnione $rodki trwale wycenia sie wg posiadanych dokumentéw lub warto$ci godziwelj, 

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

sy Jednostka dokonuje odpiséw amortyzacyjnych lub umorzeniowych od $rodkéw trwatych i warto$ci niematerialnych i prawnych w nastepujacy sposêb: 

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

b) amortyzaciji dokonuje sie na koniec roku obrotowego, 

c) odpisêw amortyzacyjnych dokonuje sie metoda liniowa dla wszystkich $rodkéw trwatych. 

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

5. Jednostka dokonuje wyceny materialéw -jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiatowego
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6. Jednostka dokonuje odpiséw aktualizujacych warto$é aktywéw wedlug nastepujacych zasad: 

a) dia naleZ#no$ci niesptacalnei przez okres dwêch lat budzetowych-100% odpisu, 

b) zwiekszenia lub zmniejszenia odpisu dokonuje sie po otrzymaniu informacji stu#acej do ustalenia warto$ci odpisu, 

Cc) odpisu aktualizujacego dokonuje sie na dzief bilansowy tzn. na dziefh 31 grudnia danego roku, 

d) odpis aktualizujacy rozwiazuje sie w przypadku: splaty nale#no$ci, umorzenia lub odpisania jako nale#noëci niesciagalnej lub przedawnionej. 

Ti W jednostce nie wystepuja: bieme rozliczenia miedzyokresowe kosztéw i tworzenie rezerw na przyszle zobowiazania. 

W jednostce : czynne rozliczenia miedzyokresowe-to koszty ju# poniesione i nie podlegaja one rozliczeniom w czasie - ksieguje sie je bezpo$rednio w koszty miesiaca, w klêrym zostaty poniesione, a ich wycena przebiega na poziomie 
warto$ci nominalnej. 

5.  Inne informacje 

II.  Dodatkowe informacje iobja$nienia. 

11. Szczegélowy zakres zmian warto$ci grup rodzajowych $rodkéw trwatych, warto$ci niematerialnych i prawnych, zawierajacy stan tych aktywéw na poczatek roku obrotowego, zwiekszenia 
iZzmniejszenia z tytulu: aktualizacji warto$ci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego oraz stan kotcowy, a dia majatku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanéw i 
tytuléw zmian dotyczacych amortyzacji lub umorzenia. 

Sy 7 1.2. Budynki, 
! : 1. Warto$ci ' i 1.3. Urzadzenia 

Nazwa grupy rodzajowej skladnika aktywéw wg uktadu w bilansie niematerialne i 1-1. Grunty i Ë je ee j techniczne i 14. Srodki 8: Inge $ i , - nzyn dowej trwale ss transportu 

— stan na koniec roku 
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1.2. Aktualna warto$é rynkowa $rodkéw trwalych, w tym débr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. 

warto$é '` Dodatkowe informacje 

1. nie 

nie 

3. nie 

  

13. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpiséw aktualizujacych warto$é aktywêéw trwalych odrebnie dia dtugoterminowych aktywêéw niefinansowych oraz diugotrwalych aktywêw 

  

  

  

finansowych. 

Lp.|.  Wyszczegélnienie - Kwota odpiséw Dodatkowe informacje 
1. |Diugoterminowe aktywa niefinansowe nie wystepuje 

2. |Dlugoterminowe aktywa finansowe nie wystepuje   
  

1.4. Warto$é gruntéw uZytkowanych wieczy$cie. 

  

  

  

  

      
ss Zmiana stanu w trakcie roku Stan na koniec 

Lp.| Tresé (nr dzialki, nazwa) Wyszczegélnienie Et EE. obrotowego roku 
Zwiekszenia Zmniejszenia obrotowego 

1 Powierzchnia: die wystepuie vie wystepuje 
' Warto$c: ! 

2 Powierzchnia: nie wystepuje nie wystepuje 
* mad Warto$d: 

, Powierzchnia: nie wystepuje nie wystepuje 
'  Warto$é:               
  

1.5. 
Warto$é nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostke $rodkéw trwalych, uiywanych na podstawie umêw najmu, dzierZawy i innych umow, w tym z tytulu uméw leasingu. 

  

  

  

    

BE SE Tak Zmiana stanu w trakcie roku Stan na koniec 

In. Wyszczegolnienie Ek BEE obrotowego roku 
Zwiekszenia Zmniejszenia obrotowego 

1. Grunty. nie wystepuje nie wystepuje 

2. Budynki nie wystepuje nie wystepuje   
  

1.6. Liczba oraz warto$é posiadanych papierêw warto$ciowych, w tym akcjii udzialéw oraz dluznych papieréw warto$ciowych. 

  

  

              
BERE SEE RE EA ER Ete BL EA ' SGA Zmiana stanu w trakcie roku `| Stan na koniec 

L.p. Wyszczegêlnienie Liczba tan na DOEZAek obrotowego roku 
EE EL d se roku obrotowego - - — —— 

s|E EER ee TERRE o EE MR N EENS Zwiekszenia | zmniejszenia .-|  obrotowego 
1. JAkcjii udzialy nie wystepuje nie wystepuje 

2. |Dluzne papiery warto$ciowe nie wystepuje nie wystepuje       
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1.7. 

1:8: 

1.9. 

Dane o odpisach aktualizujacych warto$ëé nalezno$ci, ze wskazaniem stanu na poczatek roku obrotowego, zwiekszeniach, 
Z uwzglednieniem stanu nalezno$ci finansowych jednostek samorzadu terytorialnego (stan zZagroZzonych poëZyczek) 

wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie na koniec roku obrotowego 

  Ee : 
  

  

    

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

EET EEN , RO oe REEN Fan RES EE - Zmiana stanu wtrakcie roku o rotoweao Stan na koniec. 
L ` Grupa naleënosci (wg ukladu bilansu) Ek oe oo wege EE 
Ee ee Er Ee ke reeld - rotoWego|  zwiekszen `| wykorzystanie | ` zmniejszenia obrotowego 

1. AI. Nale#no$ci diugoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. B.I.1. NaleZno$ci z tytulu dostaw i uslug 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. |B-IL.2. NaleZno$ci od budzetow 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.I1.3. Nale#no$ci z tytulu ubezpieczef spolecznychi d. innych £wiadczen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. B.I.4. Pozostale nale#no$ci BO9 513,34 74 272,73 0,00 0,00 883 786,07 

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

Stan na poczatek 
Stan na koniec 

  

  

                
isinar aseNYsze2egélnienie Zwiekszenie w ciagulWykorzystanie w] Rozwiazaniew |. .  roku 

L:Pol Es s ba roku obrotowego EE rOKU ciagu roku ciagu roku obrotowego 

1. Rezerwy diugoterminowe ogélem na pozostale koszty nie wystepuje 

2. oe krotkoterminowe ogélem na pozostale nie wystepuje 

Ogé6lem rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00! nie wystepuje 
    

Podzial zobowiazafi diugoterminowych wedlug pozycji bilansu o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa, okresie splaty: 
a) powyzej 1 roku do 3 lat, 
b) powyZej 3 lat do 5 lat, 

Cc) powyëzej 5 lat 

L.p. Zobowiazania 

ipoëZyczki 

tytulu emisji diuZnych 
warto$ciowych 

nne zobowiazania finansowe 

) 

wobec budzZetêw 

tytulu ubezpieczen i innych 

rodzen 

` Razem 

1 roku do 3 lat 

Okres 

3 lat do 5 lat 

stan na 

BO BZ 

 



  

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 zobowiazan z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego. 

  

  

      

ni ë i Dodatkowe 
Lp. se Wyszczegélnienie Kwota zobowiazaf | Go ele 

Zobowiazania z tytulu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o i ' 

te RE ooi ë ia Rap nie wystepuje 

Zobowiazania z tytulu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o . : 
# rachunkowo$ci nie wystepuje       
  

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

Lp.| Rodzajzabezpieczenia ki ewors Es Kwote 
na 

3 
wystepuje 

3. , W tym: Ee EE 

4. (gwarancja bankowa, kara 

  

0 0 0 

112. taczna kwota zobowiazat warunkowych, w tym réwnieë udzielonych przez jednostke gwarancjii poreczen, takie wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiazan 
Zabezpieczonych na majatku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczen. 

- - Stan 
Tytul zobowiazania warunkowego TE SEGE 

gwarancje i poreczenia, w tym: 
dla 

FOSZCzenia 

 



  

da, Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczef miedzyokresowych, w tym kwote czynnych rozliczen miedzyokresowych kosztéw stanowiacych réZnice miedzy warto$cia 
otrzymanych finansowych skladnikéw aktywéw a zobowiazaniem zaplaty za nie. 

  

  

      
  

hees " eet A ERKEN Stan na seerde 

Lp- Wyszczegêlnienie (tytuty) —| Poezatek roku 
aard sere ER deed -.|cobrotowego 

1. |Ogétem czynne rozliczenia miedzyokresowe kosztow, 
w tym: nie wystepuje nie wystepuje 
- oplacone z géry czynsze 
- prenumeraty 

- polisy ubezpieczenia oséb i skladnikéw majatku 
      Ogélem rozliczenia miedzyokresowe przychodéw       0,00 0,00 
  

1.14. taczna kwota otrzymanych przez jednostke gwarancji i poreczefi niewykazanych w bilansie 

Wyszczegélnienie Kwota Dodatkowe 

nie 

nie 

  

1-15. Kwota wyplaconych $rodkéw pienieznych na $wiadczenia pracownicze 

Wyszczegélnienie Kwota 

  

1.16. Inne informacje 

  

  

    

n.p. 
Odpis na ZFSS wynosi: 17.569,62 
Dodatkowe poniesiono wydatki na przeciwdziatanie COVID-19 w kwocie : 1 163,42 2. w tym kwota : 97,18 z! sfinansowana $rodkami budzetu paristwa. 
Nalezno$ci z tytulu dochodéw bud#etowych wynosza: 

2. 

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

Ed EA j Dodatkowe PES Wyszczegélnienie Kwota informacje 

1. Materialy oe oe nie wystepuje nie wystepuje 

2. Towary dad nie wystepuje nie wystepuje             
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22. 

Koszt wytworzenia $rodkéw trwalych w budowie; w tym odsetki oraz r6znice kursowe, ktére powiekszyly koszt wytworzenia $rodkéw trwalych w budowie w roku obrotowym. 

  
    

  

          

L.p. EERS Ee — Erin informacje - 
1. Koszt wytworzenia $rodkéw trwatych w budowie w tym: nie wystepuje nie wystepuje 

- odsetki, ktêre powiekszyty ten koszt w roku obrotowym nie wystepuje nie wystepuje 

- réZznice kursowe, ktére powiekszyty ten koszt w roku obrotowym 
L nie wystepuje nie wystepuje 
  

2.3. Kwotai charakter poszczegolnych pozycji przychodéw lub kosztéw o nadzwyczajnej warto$ci lub ktére wystapily incydentalnie. 

  

  
Wyszczegélnienie Kwota Dodatkowe 

Ee informacje 
1. Przychody: nie wystepuje nie wystepuje 

-o nadzwyczajnej warto$ci, 
- ktére wystapily incydentalnie 

2. IKoszty: nie wystepuje nie wystepuje 
-o nadzwyczajnej warto$ci, 
- ktêre wystapily incydentalnie 

  

            
2.4. Informacja o kwocie nalezno$ci z tytulu podatkéw realizowanych przez organy podatkowe podlegte ministrowi wia$ciwemu do spraw finanséw publicznych wykazanych w sprawozdaniu z 

wykonania planu dochodéw budzetowych. 

2.5. Inne informacje 

3. Inne informacje niz wymienione powyëej, jezeli moglyby w istotny sposéb wplynaé na ocene sytuacji majatkowej ifinansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

  Gl6wna Ksiegowa 

N Role” 

cuhwia Zloto$


