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INFORMACJADODATKOWA
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczegóIności:

I.
1

1.1

naZWę jednostki
iminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach

1.2

siedzibę jednostki

-

)8

1.3

adres jednostki

-

)8

1.4

160 Sędziejowice, ul. Wielńska 7

l60 Sędziejowice, ul. Wieluńska 7

podstawowy przedmiot działalnościjednostki
tała pomoc społecma bez zakwaterowanią gdzie indziej
.:^^1.1^^.,łl-^..,^_

2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
iprawozdanie finansowe obejmuję okres: od.01,01.2019 do

3.

3LIż.20|9

wskazanie, że sprawozdanie finansowę zawięra dane łączne
{ie doĘczy

4,

omówienię prryjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów

i

PasYwów (takŻe

amortyzacii)
KierownikaGminnegoośrodkaPomocySpołecznejNr3/2019r'.

z
Metojy wyceny aktywó; i-pasywow pńęte zostĄ w polityce rachńkowości wg ceny naĘcią koszt wfiworzenia;wg wartoŚci ryŃowej
wartoŚci
wg
posiadanych
dokumentów;
z
wynikającej
*artości
*g
Órg*u
tnla nabyóia; wgwartości Ótrestone.; w decyzji właŚciwigo
rominańej zakupione mateńały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu
:widencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona jest ilościowo - wartościowo
:widencja mateńałów niskocennych prowadzono ilościowo.
Środki trwałę o wartości nieprzehałzającej 10 000 zł, podlega jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęciadoużywaliąprzez
lpisanie w koszty.
Ąmorłzacja dokonyrłanajest raz na koniec roku. Zapoczątkowądatę naliczania amoĘzacji przyjmuje się następny miesiąc po przyjęciu
środka trwałego na stan.

5.

1nne

informacje

Mzajemne rozliczenia między jednostkami.

lL

M

i objaśnienia obejmują w §zczególności:

l
1.1

wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnYch i PrawnYch,
.,
""k
^rian
zawieiającystan tych aktywów na póczątek roku obrotowego, zwiększenia i znniejszer.ia z tYtufu: aktualizacji

,r"^gół"-y

wartości, nabycia, rozchodu , ptzemieszczenia wewnętrzfrego oraz stan końcowy, a dla majątku amortYzowanego
lub umorzenia
- podobne priedstawienie stńów i tyfułów zmian dotychczasowej atnortyzacji
L.p

Wyszczególnienie

saldo na dzień
01.01.2019

Aktualizacja

Nabycie

Likwidacja

Inne

saldo na dzień
3|.1ż.20|9 r.
0

0

1

środki trwałe

ż

pozostałe środki trwałe

8| 492,77

3

wańości niematerialne i

6 095,69

II 757,33

69|3,L2

86336,98

2250

3 845,69

prawne
4
5

Umorzenie środków trwaĘch

7 829,90

Umorzenie pozostĄch
środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych

79 758,56

7

9163,I2

II,157 ,33

8ż9,90

8235ż,77

L2.

aktualną wartość rynkową środków trwaĘch, w tym dóbr kultury
.Iie

1

.3.

o ile jednostka dysponuje takimi informacjam

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartośćaktywów trwĄch odrębnie dla
długoterminowych akfiów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
,Iie

I.4.

-

dotyczy

dotyczy

wańość gruntów uĄĄkowarrych wieczyście
{ie doĘczy

l .5.

wartośćnieamoĘzowanych lub nieumarzanych przezjednostkę środków trwałych, uĄrwanych na podstawie
umów najmu, dzierżawy i innych umów, w Ęm z§ńułu umów leasingu
.Tie

dotyczy

Iiczbę oraz wartośćposiadanych papierów wartościowych, w tym akcji

l.ó.

i udziałów oraz

dłużnych papierów

wartościowych
tTie

I.7

,

dotyczy

o odpisach aktualizujących wartośćnależności,ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorrystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności
finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan poĘ czek zagtożonych)
dane

tlie dotyczy

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, nviększeniach, wykorąystaniu,
rozw iązaniu i stan ie końcowym
tlie dotyczy

1,9.
a)

długoterminowych o pozostaĘm
wynikającym z innego §.tufu prawnego, okresie spłaĘ:

podziń zobowiryan

powyzej
.Iie

b)

roku do 3 lat

doĘczy

dotyczy

powyżej 5 lat
t{ie

1.10.

bilansowego, przewidywanym umową lub

powyżej3do5lat
rTie

c)

1

od dnia

dotyczy

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przspisarrli podatkowymi
(leasing operacyjny), a wedfug przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zrłrotny z podziałem
na kwotę

zobowiązń

z$ułu leasingu

finansowego lub leasingu zwrotnego

§ie dotyczy

1.11

łączną kwotę zobowiązń zabezpieczonych na rnajątku jednostki ze wskazaniem charakteru

i

formy tych

zabezpieczefl
{ie dotyczy

l.|2.

Łącmąkwotę zobowiązan waruŃowych, w tym równiez udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,także
wekslowych, niewykazarrych w bilansie, zs wskazaniem zobowiązń zńezpieczonych na majątku jednostki oraz
charakteru i formy ty ch zabezpieczeń
rlie doĘczy

1.13.

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczęr' międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosźów stanowiących róznicę między wartością otrz,ymanych finansowych składników
akłwów a zobow iązaniem zapłaty za nie
{ie dotyczy

1,I4.

łącznąkwotę otrzymanychprzez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
.Iie

doĘczy

1.15.

kwotę wypłaconych środków pienięznych na świadczenia pracownicz'ć
iwiadczenia pracownicze wynikaj ące z regulaminu wynagrodzenia
Suma pozycja 1-4

465 47I,69

l. wyn€rodzenia

397 128,61

2, nagrodv

l9 200,00

3. na8rody jubileuszowe

22 556,00

DWRza 2018 rok

26 587,08

4.

1.16.

wraz z dodatkami

inne informacje
.Iie

dotyczy

2.
2.1

wysokość odpisów aktualizujących wartośćzapasów
{ie dotyczy

2.ż.

kosa wytworzenia środków trwałych w budowie, w tyrn odsetki orazróżmicę kursowe, które powiększyĘ kosń
wytworzenia środków trwĄch w budowie w roku obrotowym
Nie dotyczy

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosźów o nadrwyczajnej wartości lub które wystąpiĘ
incydentalnie
,Iie

ż.4.

dotyczy

informację o kwocie należnościz$ułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi
właściwemudo spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów
budżetowych
.iie doĘczy

2.5,

inne informacje
{ie doĘczy

J.

Inne informacje nż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę S}fuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
{ie dotyczy

p.o. r§.lŁKU wN1,1lĄ

Gminnęg6
- Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna

S'obcz*,h

w Sedfifiwicach

..2020.03.26....
(rok, miesiąc, dzień)
,

(główny księgowy)

Monika A}ekshndrorł i cz
\

ftierĄwnik jednostki)

