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INFORMACJA DODATKOWA 

Wprowadzenie do sprawozda nia fin ansowego, obejmuje w szczególności: 

nazwę jcclnosti,_ i 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie 

siedzibę jednostki 

Regnów 95 

adres jednostki 

96-232 Regnów 

pod~tawowy przedmiot działalności jednostki 

Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga potrzebującym w różny sposób, w tym między innymi: 

• świadczy pracę socjalną, czyli służy pomocą w formie poradnictwa, udzielania informacji , pomaga w 
załatwianiu spraw urzędowych osobom, które wymagają tego rodzaju wsparcia 
• organizuje usługi opiekuńcze dla osób samotnych, lub których najbliżsi nie są w stanie zapewnić 
takiej opieki 
• pomaga osobom doświadczającym przemocy w rodzinie poprzez działania w ramach procedury 
,, Niebieska Karta" 
• pomaga w staraniach o umieszczenie w domu pomocy społecznej , 

• udziela pomocy finansowej i rzeczowej 

w ka1anie okresu objętego sprawozdaniem 

01.01 .2021 - 31 .12.2021 

\\Skazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

nie dotyczy 

ornó,, ienie pr1yjyt)ch zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod "'·ycen) akty,\.ó\, i pasy ,,ó,, (taki.: 
am ort) 1acj i) 

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz o 
przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych . 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia zmniejszonych o 
odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Pozostałe środki trwałe to takie , których wartość zakupu 
przekracza 100 zł , ale nie jest wyższa niż wartość przedmiotu podlegającego zaliczeniu do środka 
trwałego 

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po 
miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania . W jednostce budżetowej przyjęto metodę liniową 
dla wszystkich środków trwałych. 
Pozostałe środki trwałe umarza się 100% w dniu przyjęcia do użytkowania . 

Wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia lub koszt wytworzenia przekraczają kwotę 
1 O.OOO zł umarza się w 50% a poniżej tej wartości w 100%. Nowo przyjęte wartości niematerialne i 
prawne umarza się w dniu przyjęcia do użytkowania . 

inne informacje 

nie dotyczy 

Dodatkowe informacje i objaś nien ia obej muj ą w szczególności: 

s1c1ególo,,) 1akrcs 1.mian wartośc i grup rodzajowych środków trwałych, waitości niematerialnych i prnwll)Ch , 
1m, iernjąc1 ~tan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i 1mniej<;zenia z tytułu: aktuali1,Kji · 
wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz ~tan końcowy, a dla majątku amorty LO\\ anegt) 

podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 

Załącznik nr 1. 

aktualna wartość I') nk0\\'1! środków trwal)ch, w tym dóbr kultury - o ile jednostka d)sponuje takimi informacjami 
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nie dotyczy 

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość akt) WÓ\\ trwal)ch odrębnk 
dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywó1\ finansowych 

nie dotyczy 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

nie dotyczy 

1.5. wmtość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych. uiywan.:,.ch na pml<.tawic 
umów najmu. dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 

nie dotyczy 

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udzialó\1 om, dlu111ych pap1cr011 
1\.artościowych 

nie dotyczy 

1.7. dane o odpisach aktualizujących waitość należności , ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego. 
zwiększeniach, W) korzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. z tm1glę<lnienicm nale1m1<;ci 
finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) 

Załącznik nr 2. 

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 1-1-ykor,:,staniu. 
roz,~ ią,aniu i stanie koi1cowym 

nie dotyczy 

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywany rn UlllO\Hl lub 
wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: 

a) powyżej I roku do 3 lat 

nie dotyczy 

b) po\1) iej 3 do 5 lat 

nie dotyczy 

C) po\-1- yżej 5 lat 

Załącznik nr 3. 

I.IO. kwotę zobowiązai1 w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje urnowy leasingu zgodnie z przepisami podatko,,) mi 
(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotn) z podziałem 
na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 

nie dotyczy 

I. I I. łączną kwotę zobowiąza11 zabezpieczonych na majątku jednostki ze \.vskazaniem charakteru i formy t) eh 
zabezpieczeń 

nie dotyczy 

1.12. ł ączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i porec1e11. 
także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majatku 
jedno~tki oraz charakteru i formy tych zabezpiecze11 

nie dotyczy ' 

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczet'l międzyokresowych. w tym kwotę czynnych rozliczen 
miedzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartośc ią otrzymanych finan~o,-1- ych 'ik lad n ików 
aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 

Na koncie rozliczenie międzyokresowe kosztów księgowane są decyzje dotyczące świadczeń które 
mają wskazany czas realizacji m.in . świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, specjalny 
zasiłek opiekuńczy , fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie oraz zasiłek dla opiekuna. Na 
koniec okresu sprawoadawczego na koncie 640 wykazane jest saldo Wn w kwocie 765.715, 1 O z!, 
które dotyczy: 

- świadczenia rodzinne 104.507,74 zł , 

- świadczenie wychowawcze 614.701 ,90 z!, 
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- fundusz alimentacyjny 15. 750,00 zł , . 
- świadczenie rodzicielskie 15.875,46 zł, 
- specjalny zasiłek opiekuńczy 7.440,00 zł , 

- zasiłek dla opiekuna 7.440,00 zł. 

h1cz11q kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 

nie dotyczy 

J...\1,otę wypłaconych środJ...ó,\· pien iężnych na świadczen ia pracownicze 

Załącznik nr 4. 

inne informacje 

- umorzenie pozostałych środków trwałych 29.885,02 zł . 

wy~okość odpisów aktuali1ujących wai1ość zapasów 

nie dotyczy 

l--0~1t ,, ) t1,1-or1enia środków trwałych w budowie. w tym odsetk i ora7, różnice kursowe, J...tóre po1,1 ic;k:vyl::,- ko~11 
wy 1\1-orzcnia ~rodJ...ów trv,a łych w budowie w roku obrotowym 

nie dotyczy 

1--wotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej warto~ci lub które 11,ystapil) 
inc) dentalnie 

nie dotyczy 

informacje; o kwocie należności z tytu ł u podatków rea lizowanych przez organy podatkowe podległe ministnrni 
właściwemu do spraw tinansó½ publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z v1,y konania planu dochod<l\\ 
budieto\, ych 

nie dotyczy 

inne informacje 

nie dotyczy 

Inne informacje niż wymien ione powyżej. jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na occnc; S) tuacji majatkm,cj 
i finansO\\ej ora,1 wynik finansowy jednostk i 

nie dotyczy 

K ! • 
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