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AKTYWA Stan na poczqtek
roku

Stan na koniec
roku PASYWA Stan na poczqtek

roku
Stan

A Aktywa trwale 0,0( 00( A Fundusz 1 883 975.35

A.l Warto5ci
niematerialne i orawne 0,0c 00( A I Fundusz jednostki 7 745 595,11

A.ll Rzeczowe aktywa
trwale 0,0c 00( A ll Wynik finansowy

netto (+,-) -5 861 619,76

A.ll.1 Srodki tnivale 0,00 00( A.ll.1 Zysk netto (+) 0,0(

A.ll.'1 .1 Grunty 00( 0,0c A.ll.2 Strata netto (-) -5 861 619,76

4.11.1.1.1 crunty
stanowiqce wlasnoSi
jednostki samorzqdu
terytorialnego,
przekazane w
u2ytkowanie wieczyste
innym podmiotom

0,00 0,0(
A.lll Odpisy z wyniku
finansowego (nadwy2ka
Srodkow obrotowych) (-)

0,0c

4.il 1.2 tsUoynKt, tol(ale i

obiekty in2ynierii lqdowej
i wodnei

0,0( 0,0(
A.lV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

00(

A.11.1.3 Urzqdzenia
techniczne i maszyny 0,0c 00( B Fundusze plac6wek 0,0c

A.11.1.4 Srodki
transportu 0,0c 00( C Pahstwowe fundusze

celowe 0,0c

A.ll 1.5 Inne Srodki
trwale 0,0c 00(

u Lobowtqzante I

rezerwy na
zobowiazania

28 826,04

A.ll.2 Srodki trwale w
budowie (inwestycje) 0,0( 00( D.l Zobowiqzania

dlugoterminowe 0,0(

A.rJ LattczKa na Srodki
trwale w budowie
(inwestycje)

0,0c 0,0c
D.ll Zobowiqzania
k16tkoterminowe 28 826,04

A.lll Nale2no5ci
dlugoterminowe 0,00 0,0(

D ll,1 Zobowiqzania z
tytulu dostaw i uslug 0,00

A.lV Dlugoterminowe
aktywa finansowe 0,0c 0,0( D.ll ,2 Zobowiqzania

wobec budzetow 2126,0A

A.lV.1 Akcje i udziafy 00( 0,0(
u lf .J zoDowtazanta z
tytulu ubezpieczen i

innych Swiadczeri
9 950,01

A.lV.2 Inne papiery
wartoSciowe 0,0c 0,0(

D.ll.4 Zobowiqzania z
tytufu wynagrodzeh 16 750,03
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-
A lV 3 Inne
dlugoterminowe aktywa
finansowe

0.00 0,0(
D ll 5 Pozostale
zobowiazania

00( 0,

A V WartoSc mienia
zlikwrdowanych
jednostek

0,00 0,0(

D.ll 6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umow)

00( 0,0(

B Aktywa obrotowe 1 912 801,39 2 089 956,1(

D.ll. / Rozlrczenra z
tytulu Srodk6w na
wydatki bud2etowe i z
tytulu dochod6w
bud2etowvch

0,0c 0,0(

B I Zapasy 0,00 00( D ll 8 Fundusze
specjalne

0,00 00(

B | 1 Materialy 0,0c 0,0(
D.ll.E.'1 Zaktadowy
Fundusz Swiadczeri
Socialnvch

000 0,0(

B.l 2 Polprodukty i

produkty w toku
00c 00( D.11.8.2 lnne fundusze 0,0c

Bl3Produktygotowe 0,0c 0,0c
D lll Rezerwy na
zobowiqzania

0,0c 0,0(

B | 4 Towary 0,0( 0,0(
D lV Rozliczenia
miqdzyokresowe

0.0( 0,0(

B ll Nale2noSci
k16tkoterminowe

'1 912 801,39 2 089 956,1

B.ll.1 Nale2no6ci z tytulu
dostaw i uslug

0,0c 00(

B.ll 2 Nale2noSci od
bud2et6w

0,0c 00(

B ll 3 Nale2nosci z tytulu
ubezpieczefi i innych
5wiadczen

0,0c 0,0(

B ll 4 Pozostale
nale2noSci

1 912 801,39 2 089 956,1

B ll.5 Rozliczenia z
tytulu Srodk6w na
wydatki bud2etowe i z
tytulu dochodow
budzetowvch

0,0c 00(

B lll Krotkoterminowe
aktywa finansowe

0,0c 0,0(

B lll 1 Srodki pienig2ne
W KASIC

0,0c 00(

B lll 2 Srodki pienig2ne
na rachunkach
bankowvch

0,0( 00(

B lll 3 Srodki pienig2ne
panstwowego funduszu
celoweqo

00( 00(

B lll.4 lnne Srodki
prenrQzne

00( 00(

B lll 5 Akcje lub udzialy 00( 0,0(

B.lll 6 Inne papiery
wartoSciowe

0,0( 0,0(

I lll / lnne
k16tkoterm inowe aktywa
fin ansowe

0,00 00(
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny @ffi ejw

POM ECZNEJ
0tl-'125 Sucho oieblqksandry Oginskiej 1',

Wyciqg z danych zawartych w
zalqczniku'lnformacja dodatkowa'

sporzqdzony na dziei:
31-12-2019 r.

Adresat:

Urzqd Gminy w Sucho2ebrach

Numer identyfikacyjny R EGON

005184105

1 870141 863FA7535

ilt il tililililuililil ililil||ilil ilililtilililIilIffi il ilI|l]ililil il tl

il. Dodatkowe informacje i obja6nienia obejmujq w szczeg6lno6ci:

Wyszczegolnienie Kwota

17 Kwota odpisu aktualizujqcego nale2noSci finansowe z tytulu po2yczek udzielonych ze Srodk6w bud2etu JST
utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowoSci - ujqta w poz 1 7 Informacji dodatkowej 0,00

1.10. kwotg zobowiqzai w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
(leasing operacyjny), a wedlug przepis6w o rachunkowoSci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z
podzialem na kwotQ zobowiqzari z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

0.00

1.10.1. Lqczna kwota zobowiqzafi z tytulu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1 .1 0 0,00

1.10.2. l-qczna kwota zobowiqzaf z tytulu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 0,00

1,12. lqcznq kwotg zobowiqzah warunkowych, w tym r6wnie2 udzielonych przez jednostkq gwarancji i porgczei,
takze wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiqzarl zabezpieczonych na majqtku
jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczei

0,00

Potwierdzenie za zgodnoSc z danymiw Informacji dodatkowej

2020.01.20
rok mies dzieR

ff,-IllKuwfi TK

:t a*',iulcik

SJO BeStia
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GMINNY OSRODEK

-r'rail:qops(o)su l, lel. 25 631 46

NlFr. 474

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporzqdzone na

na dzief 3'l-12-2O19 r.

\dresa t:

Urzqd Gminy w Sucho2ebrach

{umer identyfikacyjny REGON

0051 841 05

vvysrac oez prsma przewoontego

A45BA1 BE4C798AAC

111 ill1 ililil||ilililililtililililil|il ililililIilil1ililil il iliiiiiiiiiiiii
Stan na koniec

roku poprzedniego
Stan na koniec roku

bie2qcego

L Fundusz jednostki na poczqtek okresu (BO) 7 643 076,3( 7 745 595,11

1 Zwigkszenie funduszu (z tytulu) 6 093 450,0( 6 985 133,6S

t11 Zysk bilansowy za rok ubiegly 00( 0,0c

1.1 2 Zrealizow ane wydatki budzetowe 6 093 450,0( 6 985 133,6€

r.1.3. Zrealizowane platnoSci ze Srodk6w europejskich 00( 0,0(

1.1 .4. Srodki na inwestycje 00( 0,0(

t.1 .5. Aktualizacja wyceny Srodk6w trwalych 00( 00(

t.'1 .6.
Nieodplatnie otrzymane Srodki trwale i Srodki tnrvale w budowie oraz wartoSci
niematerialne i prawne 00( 00(

1.1 .7 . Aktywa przejgte od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek 0,0( 00(

| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 00( 00(

r,1.9. Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rok bie2qcy 0,0( 00(

1.1.10. Innezwigkszenia 00( 00(

2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytulu) A OOn O?1 1

1.2.1 . Strata za rok ubiegly 5 927 168,4C 5 861 619,7(

1.2.2. Zrealizowane dochody budzetowe 17 948,7! 19 588,7t

L2.5. Rozliczenie wyniku finansowego i Srodk6w obrotowych za rok ubiegly 00( 00(

124 Dotacje i Srodki na inwestycje 00c 00(

1.2 5 Aktua lizacja Srodk6w tnrvalych 0,0c 0,0(

t.2.6.
WartoSC sprzedanych i nieodplatnie przekazanych Srodk6w tnrvalych i Srodkow
trwalych w budowie oraz waftoSci niematerialnych i prawnych 0,0c 00(

1.2.7. Pasywa przejgte od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek 00c 0,0(

| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopalrzenia 0,0c 00(

1.2I Inne zmniejszenia 45 814,04 49 7 44 ,65

I Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 7 745 595,11
lk t !"\-'r

8 799 775.5i

2020-01-20
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A45BA1 BE4C798AACSJO BeSTia

lsl.li )i)(,!

Strona 1 z 3



il. Wynik finansowy netto za rok bie2qcy (+,-) -5 861 619,76 -6741 493,2'.

,| zysk netto (+) 0,0c 00(

2 strata netto G) -5 861 619.76 -6741493,2i

? nadwyzka 5 rodk6w obrotowych 0,0c 0,0(

V Fundusz (ll+,-lll) 1 883 975.35 2058282.31

S. IflNUWI\IK
GMINNEGO O$ROOXI

POMOCY SPOLECZNEJ W 2EARNCF

2020-01-20
rok, miesiqc, dzieh

A45BA1 BE4C798AACSJO BeSTia
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Gminny

0ti-125 Suctro2ebry, ul andry Ogins
no 4 aa 6,,^h

Rachunek zysk6w i strat jednostki
(wariant por6wnawczy)

sporzqdzony na

na dzief 31-12-2019 r.

\dresat:

Urzqd Gminy w Sucho2ebrach

iumei'iddi

005184105

Wystac bez pisma przewodniego

F6F1546441 23F2F9

ililIilililililililIililtilililil il]il ililililililil1iltil iiiIii iii iii titi
Stan na koniec

roku poprzedniego
Stan na koniec roku

bie2qcego

A. Przychody netto z podstawowej dzialalno6ci operacyjnej 234 282,77 246 488,2t

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

Ail. Zmiana stanu produkt6w (zwigkszenie - warto6d dodatnia, zmniejszenie -
wartoSc ujemna) 00c 00(

A.il. Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki 0,0c 0,0(

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

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

A.VI. Przychody z tytulu dochod6w bud2etowych 234 282,77 246 488,2t

B. Koszty dzialalno6ci operacyjnej 6 095 902,53 6 987 981,4?

B Amortyzacja 0,0c 00(

B Zuzycie material6w i energii 12 357,56

B.lll. Uslugi obce 110 692,lC 127 086,1

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

B.V. Wynagrodzenia 373 829,87 394 255,0t

B.VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia dla pracownik6w 165 470.04 176 370,6r

B.VII Pozostale koszty rodzajowe 16 802,1t 4 441 ,8t

B VIII Warto56 sprzedanych towar6w i material6w 0,0c 00(

BIX Inne Swiadczenia finansowane z bud2etu 5 416 750,78 6 279 127.7i

B.X. Pozostale obcia2enia 0,0c 00(

c. Zysk (strata) z dzialalno5ci podstawowej (A - B) 861 619,7€ -6 741 493,24

D. Pozostale przychody operacyjne 0,0( 00(

D Zyskze zbycia niefinansowych aktyw6w trualych 0,0( 00(

D Dotacje 0,0( 00(

D.ilt. Inne przychody operacyjne 0,0( 00(

E. Pozostale koszty operacyjne 0,0( 00(

2020-01-20
rok, miesiqc, dzieh
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-6 741 493'
-5 861 619'

I** t*.,., z dzialalno5ci oo"t""t'nui (t * o't)

DywidendY i udziatY w zYskach

-5 861 619'

Zysk (strata) brutto (F+G'H)

-5 861 619,

KTERU
GMINNEGO

GLft',*rllv

Grn2yn.a 2020-01-20

ilor, rniesrqc, dziefl
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I.

1.1.

t.2.

1.3.

L.4.

Nazwa Jednostkl - Gminny OJrodek Pomocy Spotecznej

Siedziba - Sucho2ebry,

Adres - Sucho2ebry ul. Aleksandry Ogiriskiej L1, 08-125 Sucho2ebry.

Podstawowy przedmiot dziatalnoSci jednostki:

INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporzqdzonego za okres od 01.01.2019 r. do 31..72.201.9 r.

Gminny O(rodek Pomocy Spotecznej w Suchozebrach - nazwa skr6cona GOPS jest jednostkq organizacyjnq

Gminy Sucho2ebry powolanq Uchwalq Rady Gminy Sucho2ebry Nr lV/20/90 z dnia 17 paldziernika 1990 r.
dziafajqcq na podstawie ustaw m,in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym, ustawy zdnia t2
marca 2OO4 r. o pomocy spofecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych i innych

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

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

one w stanie pokonai, wykorzystujqc wlasne uprawnienia, zasoby i mo2liwoSci, poprzez podejmowanie dziatafi

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

Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Sucho2ebry wykonuje zadania

pomocy spolecznejzgodnie zwfw 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 01.01.2019 r. do 31,.12.2019 r.

3.Nie dotyczy

4. W okresie sprawozdawczym Kierownikiem OSrodka Pomocy Spolecznej byla Pani Gra2yna Ciulak a

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

Sprawozdanie finansowe Gminnego Oirodka Pomocy Spolecznej w Sucho2ebrach sklada siq z:

a) Bilansu (jednostki bud2etowej).

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

c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzieri 31..1.2.2019 r. sporzqdzone zostalo zgodnie z przepisami ustawy o

rachunkowoSci, ustawy o finansach publicznych oraz Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju iFinans6w dnia 13

wrzeinia 2Ot7 r. w sprawie rachunkowoSci oraz plan6w kont dla bud2etu paristwa, bud2et6w jednostek



samorzEdu terytorialnego, jednostek bud2etowych, samorzqdowych zakfad6w bud2etowych, pafistwowych

funduszy celowych oraz paristwowych jednostek bud2etowych majqcych siedzibq poza granicami

Rzeczpospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz. L911 z poi.zm).

Zgodnie z ustaleniamizawartymiw art. l-0 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrze5nia 1994 r. o rachunkowo6cijednostka

posiada dokumentacjq opisujqcq przyjqte przez niq zasady rachunkowo6ci obejmujqcq:

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

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

3) spos6b prowadzenia ksiqg rachunkowych w tym:

a) zakladowy plan kont ustalajqcy:

- wykaz kont ksiqgi gl6wnej,

- przyjqte zasady klasyfikacji zdarzen,

- 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 u2yciu komputera. Podstawq zapis6w zdarzerl gospodarczych na

kontach ksiqgi gl6wnej i ksiqg pomocniczych byty 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 rachunkowoSci.

Sprawozdanie finansowe na dzieri 3t.t2.2019 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla

oceny sytuacji majqtkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYW6W I PASYWOW

WartoSci niematerialne i prawne

Warto6ci niematerialne i prawne ujqte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe

o przewidywanym okresie u2ywania dtu2szym ni2 rok. W zestawieniu aktyw6w GOPS wykazane sq w

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

Rzeczowe aktvwa trwale

Rzeczowe aktywa trwale obejmujq Srodki trwate.

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

ekonomicznej u2ytecznoSci dlu2szym ni2 rok, kompletne i zdatne do u2ytku, przeznaczone do u2ywania na

wiasne potrzeby jednostki nad kt6rymi ta jednostka sprawuje kontrolq. Podstawowe Srodki trwafe

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 trwalych nie dokonuje siq

odpis6w z tytulu trwatej utraty wartoSci. Srodki trwale o warto6ci poni2ej 10 OO0 zl umarza siq w 100% 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 le2noSci krotkote rm inowe.

Zobowiazania k16tkoterminowe i dtusoterminowe

Zobowiqzania kr6tkoterminowe to og6t zobowiqzafi z tytulu dostaw iuslug, wynagrodzed, ubezpieczeri

spotecznych a tak2e caloSi lub ta czqSi pozostalych zobowiqza6, kt6re stajq siq wymagalne w ciqgu L2

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

zaplaty. Zobowiqzania dlugoterminowe nie wystqpify w GOPS w okresie objqtym niniejszym

sprawozda n iem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi r6wnowarto6i aktyw6w obrotowych jednostki bud2etowej pomniejszony o

zobowiqzania kr6tkoterminowe. Zostal wykazany w warto6ci nominalnej.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony zostal przy zastosowaniu zasady memoriafu, wsp6lmierno6ci realizacji. W cafo6ci

na wynik finansowy roku obrotowego mialy wplyw poniesione w danym roku oplacone lub przypadajqce do

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

przychody z tytulu nale2no6ci bud2etowych.

il. Dodatkowe informacje i obja6nienia obejmujq w szczeg6lno6ci:

L.L. Szczeg6lowy zakres zmian warto6ci grup rodzajowych Srodk6w trwafych, wartoici niematerialnych i

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

tytulu: aktualizacji wartoSci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego oraz stan koicowy, a

dla majqtku amortyzowanego - podobne przedstawienie stan6w i tytuf6w zmian dotychczasowej

amortyzacji lub umorzenia

Tab. 1. SrodkiTrwafe

ZMNIEISZENIA

Stan na

koniec roku

nabyc e
rozchod

u
rozch6d ir,f :':!'"r::ri;

zczenle

r.weWnQtr.



1. Srodki trwale 24 3L8,L9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243L8,r9

1.1. Grunty

1.1.1. Grunty

stanowiqce

wlasnoSd JST

przekazane w

uiytkowanie

wleczyste

innym

podmiotom

t.2. Budynki,

lokale i

obiekty

i niynierii

lqdowej i

wodnej

I5 U rzqdzenia

techniczne i

maszyny 24318,L9 243L8,r9

t4 Srodki

tra nsportu

IJ Inne irodki
trwale

Tab.2 Warto6ci niematerialne i prawne



zwtEKszENtA ZMNIEJSZENIA

nne

1 WartoSci

niematerialne i

prawne 8 07r,24 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 07 r,24

l1 Licencje i prawa

autorskie dot.

Oprogramowania

komputerowego 8 077,24 8 07 L,24

t2 Pozostaie wartosci

niematerialne i

prawne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 07L,24

Tab. 3 Zmiana wartogci umorzenia Srodk6w trwalych i WNIP

Specyfi kacja

Umorzenie

- Stan na

poczqtek

roKu

Umorzen e

- Stan na

konlec roku
L.p.

przem leszczen

te

wewnQtrzne

nne rozch6d

1

Umorzenie

Srodk6w trwaiych 24 318,19 000 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 24 378,L9

11

Umorzenie

Gruntow

Umorzenie

budynk6w, lokali i

obiekt6w

in2ynierii lqdowej i

wodnej

U morzenie

u rzQdze n

technicznych i

maszyn 24 3L8,r9 24 3L8,L9

L4 Umorzenie

6rodk6w

tra n sportu

15 Umorzenie innych

Srodk6w trwalych



2. I Umorzenie

wartosci I

I

niematerialnVch i 
Iprawnych | 8O7I,24

Tab. 4 Zmiana warto6ci netto.Srodk6w trwatych

L.2. Aktualnq wartos6 rynkowa Srodk6w tnaratych, w tym d6br kultury - o ile jednostka
dysponuje takimi informacja mi

GOPS w Sucho2ebrach nie dysponuje takimi informacjami. Wg decyzji ustalajqcej oplate za trwaly
zarzqd warto6i rynkowa ustalona przezrueczoznawcq wynosi 10 00021, ta warto66 odbiega od wartoSci
ksiqgowej widniejqcej w ksiqgach tut. OSrodka.

1.3. Kwotq dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizujqcych wartoS6 aktyw6w
trwatych odrqbnie dla dlugoterminowych aktyw6w niefinansowych oraz dlugoterminowych
aktyw6w finansowy.

L Srodki trwate 0 0

IL Grunty

111 Grunty

stanowiqce

wfasnoid IST

przekazane w

u2ytkowanie

wieczyste innym

podmiotom

L.2. Budynki, lokale i

obiekty iniynierii

lqdowej i wodnej

r.5, U rzqdzen ia

techniczne i

maszyny

L4 Srodki transportu

If Inne Srodki trwale

z WartoSci

niematerialne i

prawne



Tab. 5 - Stan odpis6w aktualizujqcych aktyw6w trwalych dfugoterminowych (niefinansowych i

finansowych)

t.4. WartoS6 grunt6w uiytkowanych wieczy6cie

Tab. 6 - grunty uiytkowane wieczy5cie

Wyszcze96lnienie
grunt6w uiytkowanych
wieczy!cie (no poczqtek

roku obrotowego)

Zmniejszenia
wartoici Brunt6w

uiytkowanych
wieczyJcie (w ciqgu
roku obrotowego)

STAN wartoici
grunt6w

uiytkowanych
wleczydcle (na koniec

1. 5.

0 0 0

1.5. Wartoid nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkq 5rodk5w trwafych,
uiywanych na podstawie um6w najmu, dzieriawy i innych um6w, w tym z tytulu um6w leasingu

1

Diugoterminowe
aktywa

niefinansowe

2

Diugoterminowe
aktvwa finansowe

SUMA 0 0



Tab.7 - Srodki trwale uiywane na podstawie um6w

1.6. Liczbq oraz warto6d posiadanych papier6w wartoSciowych, w tym akcji i udzial6w oraz
dfuinych papierow warto6ciowych.

Tab. 8 - Stan papier6w warto6ciowych

Lp

Wyszczeg6ln le n le

nieamortyzowanych
lub nieumarzanych

przez GOPS ST,

, uiywanych na
podstawie um6w

'najmu, dzieriawy i

innych um6w (w tym
leasing)

WARTOSC na poczqtek

roku obrotowego

Zmniejszenia WART
no konie

obrotowegc
s)

tll

7 2. 3 4 5

0 0

L.p.

o5c Wa rf o6c

L. 2.

c (

c (

c (

C c t c n ( ( (



Dane o odpisach aktualizujqcych wartoS6 naleino5ci, ze wskazaniem stanu na poczqtek roku
obrotowego, zwiqkszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu istanie na koniec roku obrotowego, z

uwzglqdnieniem naleinofci finansowych JST (ston poiyczek zagroionych)

Tab. 9 - Stan naleino6ci budietowe nowe i kr6tkoterminowe)



1.8. Dane o stanie rezerw wedfug celu ich utworzenia na poczqtek roku obrotowego, zwiqkszeniach,

wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie koficowym.

Tab. 10 - Rezerwy na zobowiqzania

1.9. Podziat zobowiqzafi dfugoterminowych wedfug pozycji bilansu o pozostafym od dnia bilansowego,
przewidywanym umowq lub wynikajqcym z innego tytufu prawnego, okresie spfaty:

A) powy2ej 1 roku do 3 lat

B) powy2ej 3 do 5 lat

C) powy2ej5 lat



Tab. 11- zobowiqzania

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

podatkowymi (leasing operacyjny), a wedfug przepis6w o rachunkowo5ci bylby to leasing finansowy lub
zwrotny z podziafem na kwotq zobowiqzari z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie wystqpujq w GOPS w Sucho2ebrach

1.11. L4czn4kwotq zobowi4zafizabezpieczonych na mai4tku jednostki ze wskazanlem
charakteru i formy ty ch zab ezpieczef

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 zobowiqzari zabezpieczonych

na majqtku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeri.

Nie wystqpujq w GOPS w Sucho2ebrach

1.13. Wykaz istotnych pozycjiczynnych i biernych rozliczei mlqdzyokresowych, w tVm kwotq czynnych

rozlicze6 miqdzyokresowych koszt6w stanowiqcych r6inicq miqdzy wartoSciq otrzymanych finansowych
skfadnik6w aktyw6w a zobowiqzaniem zaplaty za nie.

GOPS nie stosuje czynnych i biernych rozliczed miqdzyokresowych

L.t4. tqcznq kwotq otrzymanych przez jednostkq gwarancji i porqczei niewykazanych w bilansie

GOPS w Sucho2ebrach nie otrzymal gwarancji i porqcze6.



1.15. Kwotq wyplaconych Srodk6w pieniqinych na Swiadczenia pracownicze

Tab. 12 - Swiadczenia dodatkowe dla pracownik6w

1.16. Inne informacje

2.L. WysokoSd odpis6w aktualizujqcych warto66 zapas6w.

Nie wystqpujq w GOPS w Sucho2ebrach

2.2, Koszt wytworzenia Srodk6w trwatych 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. Kwotq icharakter poszczeg6lnych pozycji przychod6w lub koszt6w o nadzwyczajnej warto5ci lub

kt6re wystqpity incydentalnie

Nie wystqpily koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

2.4, lnformacjq o kwocie naleinoSciz tytufu podatk6w realizowanych przez organy podatkowe podlegfe

ministrowi wlaSciwemu 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 wpfynqd na ocene

sytuacji majqtkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
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