
zakladu budZetowego, gospodarstwa
pomocniczego jednostki budZetowej

sporz1dzony

na dzieri 31.12.2018 r.

Numer identyfi kacyjny REGON

Wysytac bez pisma przewodniego

NazWa i adres
jednostki sprawozdawczej BILANS

jednostki budzetowej,

Adresat:

1.Urz4d Gminy Suchozebry
2. ala

AKTYWA Stan na
pocz4tek roku
lw zll

Stan na

koniec
roku
lw zll

PASYWA Stan na
poczqtek
roku
lw zll

Stan na

koniec roku
lwzll

883A Aktywa trwale 0,00 0.00 A Fundusz I 715 907.90 I 883 975.35
WartoSci niematerialne
prawne

LFundusz iednostki 7 643 016,30 1 745 595,11

II Rzeczowe aktywa
trwale

0,00 0,00 II. Wynik finansowy netto -5927168,40 -58616t9,16

l. Srodki trwale 0,00 0,00 1.1. Zysk netto (+)

1.1. Grunty 1.2. Strata netto (-) -5927 t68.40 -5861619,76
1.2. Budynki,lokale i

obiekty inZynierii
ladowei i wodnei

III NadwyZka Srodk6w
obrotowych (-)

|.3. Urz4dzenia
techniczne i maszvnv

IV Odpisy z wyniku
finansowego (-)

1.4. Srodki transportu
V. Furldusz mienia
zl ikwidowanych iednostpk

L5. lnne Srodki trwale 0.00 0.00 VI Inne

2. Inwestycje rozpoczQte
(Srodki trwale w
budowie)

B Fundusze celowe

3" Srodki przekazanena
poczet inwestycji

L l. Gminny Fundusz
Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnei

III NaleznoSci
dlusoterminowe

t.2.

IV. Dlugoterminowe
aktywa finansowe

C Zobowi4zania
dlusoterminowe

1.1. Akcje iudzialy D Zobowiqzania
kr6tkqterminowe
i fundusze soecialne

26 313,51 28 826,04

L2. Papiery wartoSciowe
dlusoterminowe

I Zobowiqzanra
kr6tkoterminowe

26 313,51 28 826,04

I .3. Inne
dlugoterminowe aktywa
finansowe

I " l. Zobowi4zaniq a tylulu
dostaw i uslug

400,00

V. WartoSi mienia
zlikwidowanych
iednostek

1.2. Zobowi4zania wobec
budzet6w

1914,00 2126,00

B Aktywa obrotowe 1142 281.4r 1 912801,39 1.3. Zobowi4zania z tytulu
ubezpieczef sDolecznych

8 984,54 9 950,01

I. Zapasy | .4. Zobow iqzama z tytulu
wynagrodzef

t5 074,97 16',l50,03

1.1. Materiaty 1.5. Pozostale
zobowiazania

1.2. P6lprodukty i
produkty w toku

1.6. Sumy obce
(depozy.towe,
zab ezpieczenie wykon an ia

um6w)



1.3. Produkty gotowe 1.7. Rozliczenia z tytulu
Srodkdw na wydatki
bud2etowe i z tytulu
dochod6w budzetowvch

1.4. Towary

II Nale2noSci
k6tkoterminowe

1 ',|42 28t,41 1912 801,39
II Fundusze soecialne

l.L Nale2noSciztytulu
dostaw i usfus

1.. 1 . Zakladowy Fundusz
Swiadczeri Socialnych

1.2. Nalezno$ci od
bud2et6w

1.2. Inne fundusze

1.3. Naleatodci z tytulU
ubezpieczeh spolecznyth

E Rozliczenia
miedzvokresowe

1.4. Pozostdle naleZno$ci I 742 281,41 | 912 80t,39 I. Rozliczenia
migdzyolaesowe
orzvchod6w

1.5. Rozliczenia z tytulu
Srodk6w na wydatki
budzetowe i z tytulu
dochod6w bud2etowych

II Inne rozliczenia
migdzyokresowe

III Srodki pienigzne F. Inne pasywa
1.1. Srodki pienigZne w
kasie
| .2. Srodki pienig2ne na
rachunkach bankowvch
1.3. Inne Srodki
pienie2ne

IV. Kr6tkoterminowe
papiery wafioSciowe
V Rozliczenia
miedzvokresowe
C Inne aktvwa

Suma aktvw6w | 742 281.41 1 912 801.39 Suma pasyw6w | 742 281.41 l 912 801.39

A

B.

Obja$nienie -wykazane w bilansie wartosci aktyw6w trwalych
odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizuj4ce.
Informacje uzupelniaj4ce istotne dla rzetelno6ci i przejrzystoSci
imaj4tkowej :

l.Umorzenie warto6ci niematerialnych i prawnych
2.Umorzenie 6rodk6w trwalych -
3.Umorzenie pozostalych Srodk6w trwalych i wyposaZenia

i obrotowych s4 pomniejszone

sytuacji finansowej

8 071,24
32 389,43
24 378,19

2019-0r-25
rok, ttiesi4c, dzieri RACH



\azwa I aores JeonostKr sprawozoawczej

Gmlnny Ogrodek Pomocy Spolecznej w. 
,

. - Sucholebrach

SuchoZebry

l' oe,tz5 subho2ebrv

Rachunek zysk6w i strat jednostki
(wariant por6wnawczy)

sporzqdzony na

dzief 31-12-2018 r.

\dresat:

Urzqd Gminy w Sucho2ebrach

i/vys{ac bez pisma przewodnrego

60c607c07E4F3835

lil il lil ril ilIilil 1|il il ililil1il il il il ilil il ] il til 1 il iltil 11 il il ilt ii il i i ti

rlumer identyfi(aoyjny REGON

0051 841 05

Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bie2qcego

A Pzychody netto z podstawowej dzialalno5ci operacyjnej 241 132,2( 234 282,7-l

A Przychody netto ze sprzeda2y produkt6w 00( 0,0(

Zmiana stanu produkt6w (zwigkszenie - wartoSe dodatnia, zmniejszenie -

warto5d ujemna)
00( 00(

A.il. Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki 00( 00(

A.IV. Przychody netto ze sprzeda2y towar6w i material6w 00( 0,0(

A,V, Dotacje na finansowanie dzialalno5ci podstawowej 0,0c 00(

A.VI. Przychody z tytutu dochod6w bud2etowych 241 132,20 234 282,71

B. Koszty dzialalno5ci operacyjnej 6 168 300,60 6 095 902,5:

B Amortyzacja 0,00 0,0(

B Zu2ycie material6w i energii 18 866,55 12 357,5(l

B.lll. Uslugi obce 98 689,78 110692,1(

B.lV. Podatki i oplaty 0,0c 00(

B.V. Wynagrodzenia 312 960,75 373 829,8i

B.VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia dla pracownik6w 148 563,01 165 470.0t

8.Vil. Pozostale koszty rodzajowe 51 375,52 16 802,1t

B.Vill WartoSC sprzedanych towar6w i material6w 0,0( 0,0(

B.IX, lnne Swiadczenia finansowane z bud2etu 5 537 844,99 5 416 750,7e

BX Pozostale obciqzenia 0,0c 0,0c

c Zysk (strata) z dzialalno6ci podstawowej (A - B) -5 927 168,4C -5 861 619,7€

D. Pozostafe przychody operacyjne 00c 0,0(

D Zy sk ze zbycia n ief i n ansowych aktyw6w trwalych 0,0c 00(

D.il. Dotacje 0,00 0,0(

D.lll. Inne przychody operacyjne 0,0c 00(

E Pozostale koszty operacyjne 0,0c 00(

201 9-01 -1 6

rok, miesiEc, dzieh

60c607c07EAF3835



KOSZty InWeStyCJr lrnansowanycn ze srooKow wasnycn samorzqoowycn
E.l. zaklad6w bud2etowych i dochod6wjednostek bud2etowych gromadzonych na

wydzielonym rachunku
0,0( 00(

E Pozostale koszty operacyjne 00( 00(

F Zysk (strata) z dzialalnoSci operacyjnej (C + D - E) -5 927 168,4( -5 861 619.7(

G. Przychody finansowe 00( 00(

tt Dywidendy i udzialy w zyskach 0,0c 00(

G.il. Odsetki 0,0c 00(

G.ilt. I nne 000 00(

H Koszty finansowe 0,0c 00(

H Odsetki 0,0c 00(

H.il. lnne 00c 00(

t. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -5 927 168.4C -5 861 619.7(

J. Podatek dochodowy 00( 00(

K. Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwiqkszenia straty) 0,0( 0,0(

L Zysk (strata) netto (l-J-K) -5 927 168,4C -5 861 619.7f

2019-01-16
rok, miesiqc, dziefl

60c607c07EAF3835
Strona 2 z 3
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Wyja6nienia do sprawozdania

201 9-01-16

rok, miesiqc, dziefi

60c607c07E4F3835

KTI,TTUWNIK
GMINNEGO oSnoou

POMOCY SPOLECZNEJ

SJO BeSTia



ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDZETOWEJ
LUB SAMORZADOWEGO ZAKI,ADU B UDZETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zestawienie zmian

w funduszu jednostki

sporz4dzone na dzief 31.12.2018 r.

Adresat

w_o.tt 9 njl.y. .Q 
y...f g.4g!_ry 

_ _ _ _ _ .
Wyslad bez pisma przewodniegoNumer identyfikacyjny REGON

Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec
roku bie24cego

I. Fundusz jednostki na pocz4teh okresu (BO) 6 369 493.74 7 643 076,30

l. Zwigkszenia funduszu (z tytutu) 6 162 433,81 6 093 450.00

l.l. Zysk bilansowy za rok ubiegly

1.2. Zrealizowane wydatki bud2etowe o 162 433,81 6 093 450,00

1.3. Zrealizowane platno6ci ze Srodk6w europejskich

1.4. Srodki na inwestycje

1.5. Aktualizacja wyceny Srodk6w trwalych

1.6. Nieodplatnie otrzpane Srodki trwale i Srodki trwale w budowie
oraz wartoSci niematerialne i orawne

1.7 . Aktywa przejgte od zlikwidowanych lub pol4czonych jednostek

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

1.9. Pozostale odpisy z wyniku finansowego zarokbie24cy

10. lnne zwigkszenia

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytulu) 4 888 851,25 5 990 931,19

2.1. Strataza rok ubiegly 4 830 701,25 5 927 168.40

2.2. Zrealizowane dochody budzetowe 17 118,76 17 948,75

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i Srodk6w obrotowych za rok
ubiegly

2.4. Dotacje i Srodki na inwestycje

2.5. Aktlualizacja wyceny Srodk6w tr-walych

2.6. WartoSi sprzedanych i nieodplatnie przekazanych Srodk6w
trwatych i Srodk6w trwalych w budowie oraz warto6ci
niematerialnych i prawnych

2.7 . Pasywa przeigte od zlikwidowanych lub pol4czonych jednostek

@ www.signform pl Sp. z o.o , producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform pl



2.8- Alcywa przekazane w ramach centrahego zaopatrzenia

2-9. Imeaniejszenia 41 031.24 45 814.04

tr. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 7 643 076,30 7 745 595,11

nI. Wynik finansowy netto za rok bie2qcy (+,-) -5927168,40 -5 861 619,76

l. zysknetto (+)

2. strata netto (-) -5 927 168,40 -5 861 619,76

IV. NadrvyZka dochod6w jednostek budZetowych, nadwyika
Srodk6w obrotowych samorz4dowych zaklad6w budietowvch

V. Fundusz(II+,-III-IV) 1 715 907,90 1 883 975,35

Informacje uzupelniaj4ce istotne dla oceny rzetelnoSci i przejrzystoSci syhracji finansowej:

l.

2.

4.

).

dil/.g.: .04.:.J5....
(rok, miesi4c, dzieri)

@ www.signform.pl Sp. z o,o., producent aktywnych formulazy, e-mail: bigro@signform.pl



1.

2.

4.

5.

&il/9.0t g5
(rok, miesi4c, dzieri)

2.8. Aktywa prznkazane w ramach centralnego zaopatrzenia

2.9. Inne aniejszenia
41 031,24 45 814,04

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
7 745 595,11

IIII. Wynik finansorvy netto za rok bieZ4cy (+,_)
-5 861 619,76

l. zysk netto (+)

2. strata netto (-)
-5 927 168,40 -5 861 619,76

IV. Nadwy2ka dochod6w jednostek budZetowych, ouao,yrnu-
6w bud2etowych

V. Fundusz(II+,-III-IV) I 715 907,90

Informacje uzupelniaj4ce istotne dla oceny rzetelnosci i przejrzystosci syfuacji finansowej:

@ www signform.pl Sp. z o.o., producent akt) /vnych formulazy, e-mail: biuro@signform.pl



I.

1.1.

L.2.

1.3.

I.4.

Nazwa jednostki - Gminny O6rodek Pomocy Spolecznej

Siedziba - Sucho2ebry,

Adres - Suchozebry ul. Aleksandry Ogiriskiej 11, 08-125 Sucho2ebry.

Podstawowy przedmiot dzialalno5ci jednostki:

INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporzqdzonego za okres od 01.01.2018 r. do 3L.12.2018 r.

Gminny O6rodek Pomocy Spolecznej w Sucho2ebrach - nazwa skr6cona GOPS jest jednostkq organizacyjnq

Gminy Sucho2ebry powolanq Uchwafq Rady Gminy Sucho2ebry Nr lV/20/90 z dnia 17 paldziernika L990 r.
dziafajqcq na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorzqdzie gminnym, ustawy z dnia t2
marca 2004 r. o pomocy spolecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych i innych

przepis6w z zakresu pomocy spolecznej i innych oraz statutu jednostki. Celem pomocy spolecznej jest

umo2liwienie osobom i rodzinom przezwyciq2enie trudnych sytuacji 2yciowych os6b i rodzin, kt6rych nie sq

one w stanie pokonai, wykorzystujqc wfasne uprawnienia, zasoby i mo2liwo6ci, poprzez podejmowanie dzialad

zmierzajqcych do 2yciowego usamodzielnienia tych os6b irodzin oraz ich integracjq ze Srodowiskiem.

Gminny O5rodek Pomocy Spolecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Sucho2ebry wykonuje zadania

pomocy spolecznej zgodnie zw/w celami. Pomoc Spoleczna wspiera osoby i rodziny w wysilkach zmierzajqcych

do zaspokojenia niezbqdnych potrzeb i umo2liwia im 2ycie w warunkach odpowiadajqcych godno6ci czlowieka.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.72.2018 r.

3.Nie dotyczy

4. W okresie sprawozdawczym Kierownikiem O6rodka Pomocy Spolecznej byia Pani Gra2yna Ciulak a

Organem stanowiqcym i kontrolnym byl W6jt Gminy Sucho2ebry i Rada Gminy Sucho2ebry.

Sprawozdanie finansowe Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Sucho2ebrach sktada siq z:

a) Bilansu (jednostki bud2etowej).

b) Rachunku zysk6w i strat jednostki (wariant por6wnawczy).

c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzief 31.72.2078 r. sporzqdzone zostalo zgodnie z przepisami ustawy o

rachunkowoSci, ustawy o finansach publicznych oraz Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Finans6w dnia 13

wrzeSnia 2OI7 r. w sprawie rachunkowo6ci oraz plan6w kont dla bud2etu padstwa, bud2et6w jednostek



samorzEdu terytorialnego, jednostek bud2etowych, samorzqdowych zaklad6w bud2etowych, paristwowych

funduszy celowych oraz pa6stwowych jednostek bud2etowych majqcych siedzibq poza granicami

Rzeczpospolitej Polski (Dz. U. z20L7r. poz. 19L1 zpoL.zml.

Zgodnie z ustaleniamizawartymiw art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowo5cijednostka

posiada dokumentacjq opisujqcq przyjqte przez niq zasady rachunkowoSci obejmujqcq:

1) okreSlenie roku obrotowego i wchodzqcych w jego sklad okres6w sprawozdawczych,

2) metody wyceny aktyw6w i pasyw6w oraz ustalania wyniku finansowego,

3) spos6b prowadzenia ksiqg rachunkowych w tym:

a) zakladowy plan kont ustalajqcy:

- wykaz kont ksiqgigf6wnej,

- przyjqte zasady klasyfikacji zdarze{,

- zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiqzania z kontami ksiqgi gl6wnej,

b) wykaz zbior6w tworzqcych ksiqgi rachunkowe na komputerowych noSnikach danych,

c) opis systemu komputerowego,

d) system ochrony danych i ich zbior6w.

Ksiqgi rachunkowe prowadzone sE przy uiyciu komputera. Podstawq zapis6w zdarzef gospodarczych na

kontach ksiqgi gl6wnej i ksiqg pomocniczych byfy sprawdzone pod wzglqdem merytorycznym, formalno -

rachunkowym oraz zatwierdzone dowody ksiqgowe zgodne z obowiqzujqcq instrukcjq obiegu i kontroli

dokument6w (dowod6w ksiqgowych). Aktywa i pasywa GOPS w Sucho2ebrach zostaly wycenione zgodnie z

obowiqzujqcymi nadrzqdnymi zasadami rachunkowo5ci.

Sprawozdanie finansowe na dzieri 31.1,2.2018 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla

oceny sytuacji majqtkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYW6W I PASYWoW

Warto6ci niematerialne i prawne

WartoSci niematerialne i prawne ujqte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe

o przewidywanym okresie u2ywania dlu2szym ni2 rok. W zestawieniu aktyw6w GOPS wykazane sq w

warto6ci netto to jest wedlug cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktvwa trwafe

Rzeczowe aktywa trwale obejmujq Srodki trwale.

Za Srodki trwate uwa2a siq rzeczowe aktywa trwale i zr6wnane z nimi o przewidywanym okresie

ekonomicznej u2yteczno6ci dlu2szym ni2 rok, kompletne i zdatne do u2ytku, przeznaczone do u2ywania na

wfasne potrzeby jednostki nad kt6rymi ta jednostka sprawuje kontrolq. Podstawowe Srodki trwale

finansuje siq ze Srodk6w na inwestycje. Umarzane sq (za wyjqtkiem grunt6w) metodq liniowq wedfug

stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od os6b prawnych. W jednostce



przyjqto metodQ liniowq dla wszystkich Srodk6w trwalych. Dla 2adnych Srodk6w trwatych nie dokonuje siq

odpis6w z tytulu trwatej utraty wartoSci. Srodkitrwale o wartoSci poni2ej 10 OOO zt umarza siq w 1OO% pod

datq przyjqcia do u2ytkowania. Ponadto w petnejwysokoScipoprzez spisanie w koszty w miesiqcu przyjqcia

do u2ywania umorzeniu podlegajq meble idywany.

W sprawozdaniu finansowym warto5i Srodk6w trwalych podano w kwocie netto tj. pomniejszone

o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejm ujq na leznoSci kr6tkote rm i nowe.

Zobowiazania krotkoterminowe i dlugoterminowe

Zobowiqzania kr6tkoterminowe to o96l zobowiqzafi z tytulu dostaw i uslug, wynagrodzeri, ubezpieczen

spofecznych a tak2e cato5i lub ta czq5i pozostatych zobowiqzafi, kt6re stajq siq wymagalne w ciqgu 12

miesiqcy od dnia bilansowego. Zobowiqzania kr6tkoterminowe zostaly wycenione w wartoSci wymagajqcej

zapfaty. Zobowiqzania dlugoterminowe nie wystqpity w GOPS w okresie objqtym niniejszym

sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi r6wnowartoS6 aktyw6w obrotowych jednostki bud2etowej pomniejszony o

zobowiqza nia kr6tkoterm i nowe. Zostal wykaza ny w wa rto6ci nomi na I nej.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony zostal przy zastosowaniu zasady memoriaiu, wsp6lmiernoSci realizacji. W catoSci

na wynik finansowy roku obrotowego miaty wpfyw poniesione w danym roku oplacone lub przypadajqce do

zaplaty koszty wg rodzaj6w. Natomiast na przychody miaty wplyw zrealizowane oraz zarachowane

przychody z tytulu nalezno5ci bud2etowych.

il. Dodatkowe informacje i obja6nienia obejmujE w szczeg6lno6ci:

1.1. Szczeg6fowy zakres zmian wartoSci grup rodzajowych Srodk6w trwalych, wartoSci niematerialnych i

prawnych, zawierajqcy stan tych aktyw6w na poczqtek roku obrotowego, zwiqkszenia i zmniejszenia z

tytufu: aktualizacji warto6ci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego oraz stan ko6cowy, a

dla majqtku amortyzowanego - podobne przedstawienie stan6w i tytuf6w zmian dotychczasowej

amortyzacji lub umorzenia

Tab. 1. SrodkiTrwafe

c e przem eszcze
une

prremies

tczenie

rozchod

U

tt



1 Srodki trwale 243L8,r9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243L8,19

1a Grunty

111 Grunty

stanowiace

wlasnoSC JST

przekazane w

uiytkowanie

wieczyste

Innym

podmiotom

t2 Budynki,

lokale i

obiekty

iniynie rii

lqdowej i

wodnej

I5 Urzqdzen ia

techniczne i

maszyny 243t8,L9
243L8,r9

L4 Srodki

transportu

Inne Srodki

trwale

Tab.2 Warto6ci niematerialne i prawne
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Tab. 11- zobowiqzania

I sP"'Yri*"';" 
| *"*o,, *vkazana w

bilansie powy

d,

roku .po :j 3 lat

lat

'l
4

1
Iobowiqzania

'inansowe 0 0 0 0

2
lobowiqzania

vobec budiet6w 0 0 0 0

J
)ozostafe

:obowiqzania 0 n 0

1.10. Kwotq zobowiqzaf w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami

podatkowymi (leasing operacyjny), a wedfug przepis6w o rachunkowoSci byfby to leasing finansowy lub

zwrotny z podziafem na kwote zobowiqzari z tytufu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie wystqpujq w GOPS w Sucho2ebrach

L.LI. l,4cznqkwotq zobowi4zanzabezpieczonych na mai4tku jednostki zewskazaniem
charakteru i formy ty ch zab ezpi eczefr

Nie wystqpujq w GOPS w Sucho2ebrach

L.L2. tqcznq kwotq zobowiqzari warunkowych, w tym r6wniei udzielonych przez jednostkq gwarancji i

porqcze6, takie wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiezaf zabezpieczonych

na majqtku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeri.

Nie wystqpujq w GOPS w Sucho2ebrach

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczef miqdzyokresowych, w tym kwotq czynnych

rozliczefr miqdzyokresowych koszt6w stanowiqcych r6inicq miqdzy warto5ciq otrzymanych finansowych

skladnik6w aktyw6w a zobowiazaniem zapfaty za nie.

GOPS nie stosuje czynnych i biernych rozliczed miqdzyokresowych

L.L . tqcznq kwotq otrzymanych przez jednostkq gwarancji i porqczeri niewykazanych w bilansie

GOPS w Sucho2ebrach nie otrzymal gwarancj i porqczeri.



1.15. Kwotq wyplaconych Srodk6w pieniqinych na Swiadczenia pracownicze

Tab. 12 - Swiadczenia dodatkowe dla pracownik6w

1.16. Inne informacje

2.L. WysokoS6 odpis6w aktualizujqcych warto6d zapas6w.

Nie wystqpujq w GOPS w Sucho2ebrach

2.2. Koszt wytworzenia Srodk6w trwafych w budowie, w tym odsetki oraz r6inice kursowe, kt6re
powiqkszyty koszt wytworzenia Srodk6w trwafych w budowie w roku obrotowym

Nie wystqpujq w GOPS w Sucho2ebrach Srodkitrwale w budowie

2.3. Kwote i charakter poszczeg6lnych pozycji przychod6w lub koszt6w o nadzwyczajnej warto6ci lub

kt6re wystqpity incydentalnie

Nie wystqpily koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

2.4, Informacjq o kwocie naleino5ci z tytulu podatk6w realizowanych przez organy podatkowe podlegle

ministrowiwfaSciwemu do spraw finans6w publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z

wykonania planu dochod6w budietowych

Nie dotyczy

2.5. inne informacje

3. Inne informacje nii wymienione powyiej, jeieli mogtyby w istotny spos6b wpfynq6 na ocene

sytuacji majqtkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

20t9-o3-29

(gf6wny (rok, miesi4c, dzieri)
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