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INFORMACJA DODATKOWA

l,

Wprowadzeni€

do sprawozdania finansow€go,

obejmuje w szcz€gólności:

l
nazwę jednostki

1.1

3minny ośrodek Pomocy społecznej w sędziejowicach
1.2

1.3

siedzibę jednostki

)8

l60 Sędziejowice,

u|, Wieluńska 7

adres jednostki

)8

ló0 Sędziejowice, ul, Wieluńska

podstawowy przedmiot działalnościjednostki

|.4

Gminny Ośrodek Pomooy Społ€calej

2.

7

w Sędziejowicacb, jako pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowanią gdżie indziej

wskazanie oklęsu objętego splawozdaniem
]plawozdanie finansowe obe.jmuje okres: od.01.01.20l8 do 31.12,20l8

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
,lie dotyczy

4.

omówienie przyjętych zasad (po|ityki) rachunkowości, w tym metod Wyceny aktywów
amońyzacji)
Zasady raohunkowości są zgodĄe z zarzdzeniem Kierownika cmiMego ośrodka Pomocy społecznęj NI320l2r

i

pasywów (takze

\łycęoy aktyvów i pasywów pźyjęte zostały w polityce rachunkowości wg ceny nabycia; kosź wytworżęnia; wg wańości rynkowej z
lnia nabycia; wg wartośoiokęślonej w decyzji właściwego organu wg wańości wynikającej z po§iadanych dokumentów; wg wartości
rominalnej zakupione materiały odnoszonę są bęzpośrednio w cięża, kosźów w dniu ich żakupu
]widencja matęriałów biulowych i 8ospodarczych prowadzonajosi ilościowo - wartościowo
)widencja materiałów niskocennych prowadżono ilościowo.
\4€tody

Środki trwałe o wanościniepżekraczając€j l0 000 zł, podlegajednorazowo umorzeniu w I00 % w mi€siącu prryjęcia do używanią przez
ipisanie w koszty,
Ąmorty7acj3 dokonywanajest raz na koniec rokU. Za poc7ąlkową dalę nalic1]anń afioltyzacJi pr4jmuje się następny miesiąc po przyjęciu
!rcdka trwałe8o na stan,

5.

inne informacje
\ł'zajemne rozliczenia między jednostkami,

IL

Dodatkowe informacje i objaśuieniaobejmują w szczególności:

1

1,1

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematelialnych i prawnych,
zavtierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i znniejszenia z t)4ułu: aktualizacji
wartości, nabycia, Iozchodu, przemieszczenia wewnętźnego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
* podobne przedstawienie stanów i
5,tułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
L.p

Wyszcż9gólnieIlie

saldo na dzień

01,0l,20t8

AkualizĄa

Nabycie

Likwidacja

Inne

saldo na dzień

3l,12,20l8r

l

środki trwałe

2

pozostałe środki trwałe

80 425,94

3

wańości niematerialne i

6 095,69

6 095,ó9

7 829,90

7 829,90

0

0

l462,19

81492,71

pmwne
4

Umorzenie

5

Umorżenie pozostałych
środków trwałych i wartości
niemąterialnyoh i pra\łnych

śfodków

trwałych

78 69|,73

l462,19

79 758,56

l .2.

aktualną waxtośćrynkową środkóW trwĄch, w t}łn dóbr kultury

lie dotyczy
1.3.

-

o ile jednostka dysponuje takimi

kwotę dokonanych w trakcie roku oblotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminorłych aktywów niefinansołych oraz długoteminowych aktywów finansowych
{ie dotyczy

1.4.

wartość gruntóW uąltkowanych wieczyście
,Jie dotyczy

1.5.

wańośćnieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie
umów najmu, dzierżały i innych umów' w tym z §łułu umów leasingu
{ie dotyczy

1.6.

liczbę oraz wartośćposiadanych papierów wartościowych, w tym akcji iudziałórł oraz dfużmych papi€Iów
wańościowych
,,Iie

l.,1

.

dotyczy

dane o odpisach aktualizujących wartośćnależności,ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności
finansowych jednostek samorządu tefrtorialnego (stan pozyczek zagrożony ch)
!ię dotyczy

l.ó-

dane o stanie rezerw wedfug celu ich utworzenia na pocątek loku obrotowego, zwiększeniach, wykofzystaniu,
rozwiązaniu i stanie końcowym
{ie dotyczy

1.9.

podział zobowiązań długotermino\ryych

o

pomstałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub

wynikającym z innego §4ułu prawnego, okresie spłaty:
a)

powyżej l roku do 3 lat
{ie dotyczy

b)

powyżej3do5lat
'lie dotyczy

c)

po\,,/yżej 5 lat
{ie 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 zrvrotny z podziałem
na kwotę zobowiązan z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
{ie dotyczy

1,1l

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru

i

formy tych

zabezpieczeń
{ię dotyczy

|.l2.

łączną kwotę zobowięai warunkowych, w tym również udzielonych prz€z jednostkę gwarancji iporęczeń,
także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązń zabezpieczonych na majątku

jednostki oraz charakteru i formy tych zńezpleczsń
!i§ dotyczy
l

.l3.

łykaz istotnych

pozycj i czynnych i biemych rozliczeń międzyokresołych, w tym kwotę czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów §tanowiących różnicę między wartościąotzymanych finansowych składników
akrywów a zobowiązaniem zaplaty za nie
{ie dotyczy

1.14,

łączną kwotę otrzymanych przezjednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

{ie dotyczy

1.,l5,

kwotę wypłaconych środków pienięźnych na świadczenia pracownicze
jwiadczenia pracownicze wynikające z ręgulaminu \łynaglodz€nia

sumr pozycje

36ó 554,00

wynagfodzenia wraz z dodatkami

3ż2 374,78

2,

n€rody

l8 500,00

3,

n€rodyjubileuszowe

4,

DwR za 2017 rok

1

1.16.

1-4

,

25 619,22

inne infolmacje
,lie dotyczy

2.
2.1

,

wysokośćodpisów akfu alizujących wartość zapa§ów
,.Iie

2.2.

dotyczy

kosź wytworzenia środkóW trwałych w budowie, w tym odsetki oraz róź:Iice ku$owe, które powiększyły kosż
wytworzenia środków trwĄch w budowie w roku obrotowym
Nie dotyczy

2.3.

kwotę i charaktel poszczególnych porycji przychodów lub kosztów o nadzłyczajnej wartości lub które
wystąpiły incydentalnie
!ię dotyozy

2.4.

informację o kwocie należnościz §tufu podatków rea|izowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi
właściwemudo spraw finansów publicmych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów
budżetowych
,,]ie

2.5.

dotyczy

inne informacje
,iie dotyczy

3.

lnne informacje niż Wymienione powyźej, jeżeli mogłyby w islotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
ma.jątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
,iie dotyczy
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