
 

INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególno�ci: 

1.  

1.1 nazwa jednostki 

 Gminny O�rodek Pomocy Społecznej  

1.2 siedziba jednostki 

 Ka�mierz 

1.3 adres jednostki 

 ul. Szamotulska 20c; 64-530 Ka�mierz 

1.4  podstawowy przedmiot działalno�ci jednostki 

 Pomoc Społeczna 

2. wskazanie okresu obj�tego sprawozdaniem 

  rok 2018 

3. wskazanie, �e sprawozdanie finansowe zawiera dane ł�czne 

 nie dotyczy 

4. omówienie przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (tak�e 

amortyzacji) 

 Nie prowadzi si� rozlicze� mi�dzyokresowych, zastosowano uproszczenia;  

 

Przedmioty o okresie u�ywania dłu�szym ni� rok lecz o warto�ci jednostkowej nie przekraczaj�cej 300 

zł odpisuje si� w koszty pod dat� przekazania do u�ywania w pełnej warto�ci pocz�tkowej, jako zu�ycie 

materiałów lub towarów; 

 

Przedmioty o warto�ci powy�ej 10.000 zł zalicza si� do �rodków trwałych i umarza metod� liniow� 

Umorzenia dokonuje si� jednorazowo za cały rok; 

 

Warto�ci niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczaj�cej kwoty 10.000 zł odpisuje si� 

jednorazowo w pełnej warto�ci w koszty; 

 

Jednostka  nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały s� ksi�gowane 

bezpo�rednio w koszty w miesi�cu zakupu; 

5. inne informacje 

 nie dotyczy 

II. Dodatkowe informacje i obja�nienia obejmuj� w szczególno�ci: 

1.  

1.1. szczegółowy zakres zmian warto�ci grup rodzajowych �rodków trwałych, warto�ci niematerialnych i prawnych, 

zawieraj�cy stan tych aktywów na pocz�tek roku obrotowego, zwi�kszenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji 

warto�ci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewn�trznego oraz stan ko�cowy, a dla maj�tku amortyzowanego 

– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 



 

nr konta 

ksi�gowego nazwa konta 

stan na 

pocz�tek 

roku 

odpis 

amortyzacyjny likwidacja 

stan na koniec 

roku 

011 �rodki trwałe 73 992,21 zł  12 944,20 zł 61 048,01 zł 

013 pozostałe  93 102,23 zł   12 053,14 zł 127 802,18 zł 

020 

warto�ci 

materialne i 

prawne 21 782,66 zł 

 

  1 927,00 zł 23 261,46 zł 

071 

umorzenia 

�rodków trwałych 71 546,97 zł 1 047,96 zł  12 944,20 zł 59 650,73 zł 

072-013 

umorzenia 

pozostałych  93 102,23 zł   12 053,14 zł 127 802,18 zł 

072-020 

umorzenia 

warto�ci 

materialnych i 

prawnych 21 782,66 zł   1 927,00 zł 23 261,46 zł 
 

1.2. aktualn� warto�� rynkow� �rodków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 

 nie dotyczy 

1.3. kwot� dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizuj�cych warto�� aktywów trwałych odr�bnie dla 

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

 nie dotyczy 

1.4. warto�� gruntów u�ytkowanych wieczy�cie 

 nie dotyczy 

1.5. warto�� nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk� �rodków trwałych, u�ywanych na podstawie 

umów najmu, dzier�awy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 

  

1.6. liczb� oraz warto�� posiadanych papierów warto�ciowych, w tym akcji i udziałów oraz dłu�nych papierów 

warto�ciowych 

 nie dotyczy 

1.7. dane o odpisach aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci, ze wskazaniem stanu na pocz�tek roku obrotowego, 

zwi�kszeniach, wykorzystaniu, rozwi�zaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzgl�dnieniem nale�no�ci 

finansowych jednostek samorz�du terytorialnego (stan po�yczek zagro�onych) 

 nie dotyczy 

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na pocz�tek roku obrotowego, zwi�kszeniach, wykorzystaniu, 

rozwi�zaniu i stanie ko�cowym 

 nie dotyczy 

1.9. podział   zobowi�za�   długoterminowych  o   pozostałym   od   dnia   bilansowego, przewidywanym umow� 

lub wynikaj�cym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: 

a) powy�ej 1 roku do 3 lat 

 nie dotyczy 

b) powy�ej 3 do 5 lat 

 nie dotyczy 

c) powy�ej 5 lat 

 nie dotyczy 



1.10. kwot� zobowi�za� w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi 

(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowo�ci byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem 

na kwot� zobowi�za� z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 

 nie dotyczy 

1.11. ł�czn� kwot� zobowi�za� zabezpieczonych na maj�tku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych 

zabezpiecze� 

 nie dotyczy 

1.12. ł�czn� kwot� zobowi�za� warunkowych, w tym równie� udzielonych przez jednostk� gwarancji i por�cze�, 

tak�e wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowi�za� zabezpieczonych na maj�tku 

jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpiecze� 

 nie dotyczy 

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozlicze� mi�dzyokresowych, w tym kwot� czynnych rozlicze� 

mi�dzyokresowych kosztów stanowi�cych ró�nic� mi�dzy warto�ci� otrzymanych finansowych składników 

aktywów a zobowi�zaniem zapłaty za nie 

 nie dotyczy 

1.14. ł�czn� kwot� otrzymanych przez jednostk� gwarancji i por�cze� niewykazanych w bilansie 

 nie dotyczy 

1.15. kwot� wypłaconych �rodków pieni��nych na �wiadczenia pracownicze 

 Odprawy emerytalne: 30.060,00 zł 

Nagrody Jubileuszowe: 4.320,00 zł 

Ekwiwalent za urlop: 7.299,90 zł 

  

1.16. inne informacje 

  

2.  

2.1. wysoko�� odpisów aktualizuj�cych warto�� zapasów 

 nie dotyczy 

2.2. koszt wytworzenia �rodków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz ró�nice kursowe, które powi�kszyły koszt 

wytworzenia �rodków trwałych w budowie w roku obrotowym 

 nie dotyczy 

2.3. kwot� i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej warto�ci lub które wyst�piły 

incydentalnie 

 nie dotyczy 

2.4. informacj� o kwocie nale�no�ci z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi 

wła�ciwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów 

bud�etowych 

 nie dotyczy 

2.5. inne informacje 

 nie dotyczy 

3. Inne informacje ni� wymienione powy�ej, je�eli mogłyby w istotny sposób wpłyn�� na ocen� sytuacji maj�tkowej 

i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

 nie dotyczy 

 

.......................................... .......................................... .......................................... 

(główny ksi�gowy) (rok, miesi�c, dzie�) (kierownik jednostki) 

 


