
lNFoRlMAcJA DoDATKoWA _ KoREKTA

I Wprowadzeni€ do sprawożdania finansoweqo,

1.1. Naila jednostki

Powiatowe Centum Pomocy Rodżnie

1.2 siedżibajednostki

Racibórż

1.3. Adresjednostki

47 400 Racibóu. U]. Klasźoma 6

1 ,4. Podstawowy puedmiot działalności jednostki

Rea zacja żadań pUblicżnych z zakresu pomocy społecżnej, rehabilitacji społecżne] osób niepdnosprawnych, pomocy repatiantom. przeciwdzialania
puemocy w rodzini€ (zgodn e ze statusem)

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

RoK 2019

3. w§kaznie, że śplawożdanie finansore awi€ra dane łączne, ieśli w skład jednostki nad2ędnej lub jednostki samorządu teMorialreqo wchodą
jednostki sporądzając€ samodzblne sprarczdania fiMnsore

Nie

omówienie przyjętych asad rachunkowości, wtym retod wyceny aktywów i pasywów (także amodyzacji)

1, Aktywa i pasylva wyceniane są przy uwzględnieniu nadżędnych zasad rachUnkowości, w sposób prżewidżiany ustawą o rachunkowości.

2, D|a potrze b ujmowani a w ksi ęga ch ś lod ków tMałych oraż Wa ńośc] ni emat€ria lnych i prawnych jd nostka puyjęła n astępujące lstaienia :

Slod^ilNał.klasylllowanesa79dnież\lds\4llacląslodkowTMaNch Slodklta,eWdniuprĄ|ęc,adoJłltowdliawy(enasię
_\ w prżypadku zakupu Wedlug kwoty nabaej sprzedającemu - ceny nabycia lub ceny zakupu;
'/ - w pl4padlU nabycla w drodze spadku, dalowiżny lub w inny nieodńtny sp6ób - Wadość z umowy darowiżny lUb z innego dokurentu o

nieoddatnym puekazaniu.

4,
np.

b)
c)
d)

5.

3 Jednostka dokonUje odpisów amortyżacyjnych lub umouenidq/ch od środków tMałych i wańości niemateralnych i prawnych W następujący spcób:

al odpisów dokonUje sle 
'dnolaZowo 

pod kollp( lokU według slawek olreślonyl h w Klds},fihacji Śroo^ow TM3ly(h slosując Iin,ową metodę
'amortyzac!

Środki tMałe o wadoŚci powyżej progu określonego W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, pod|ąają amodyzacji pocżąreży od
b) pieMszego dnia mi6iąca naslępującego po miesiącu pzekaania ich do Uą^kowania, do końca miesiąca w którym nastąpi zownanle sumy

odpisów amortyzacyjnych z ich Wańością początkową lub W którym postawiono je W stan likwidacji, zbyto lUb stwierdzono niedobór

.\ PozclaleŚlodktNałeorażWanosciniematerialneiplawneniepuekaczającekwolyokeślonejwpueFisachopodatkudochodowymsą
'' Uma?anP iedFola7owo W ]00 90 W miesią(U p,ZekJzdnia do ułkowanla

d)

4, Jednoslka dokonuje wyceny ałd}vów fnansowych w wańości nominalnej.
5. Jednostka nie dokonuje Wyc€ny mat€riałów,
6, Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wańŃć aktywóW Według następujących zasad:

dia naleŻnoŚci stosuje slę mdodę dokonywania odrisóW z uwzględnieniem slruktury Wiekow€j (cżasowej) okresów zalegania z ńtnościami tj] do 36
.l miesięcyżalęaniażpłatnosciąn3leżnoŚci stawkaodpisu0%;pow}żej36miesięcy,§awkaodpisu25%inależnościdlaldórychbrakmożiwości
-' eqzekucji ze Wżglądu na brak dochodu lub adrsu zami6zkania - stawka odpisu 50 %; należności umrzone W postępowaniu egzekucYjnym -

stawka odpisu 100 %,

b)
c)
d)

KosĄ cyklicznie poMarzających się operacji doty.żących w części roku prż}§żego są odnosżone w kosży w miesiącu ich stosowania z
7, pominięciem konta międzyokresowego rożliczenia k6źóW, W,Ął k6zty mają nieistotną wadość i dlatego nie są rozlicane W czasie lecz od lażU

powiększa]ą kosźy działalności jednGtki,

a Jednostla nie prowadŻ ewrdencji mateńałóW eksploatacyjnych. zakupione materialy są puekażywane bezpośrednio do ułcia i ich akup obciążao' koszty działalnosci lednostki

lnne informacje

||. Dodatkore infomacie i oĘaśnienia.

1.1, szczegołowy akres mian wńoŚci qrup rodaiowych środków tMłych, kńości niematelialnych i praMych, awieEjący stan tych aktywów M początek
roku obrotowego, fuęksEnia i mni€j*enia ż tytułu: aktualżacji wańości, Mbycia, f@chodu, pźemieszczenia rewnętźhego oraz shn końcowy, a dle
majątku amońyzowanego - podobre pĘedshwienie danów i l]^dów mian dotycących amońyzacji lUb umożenia.

1.2, Aktualna wadość rynkoM środków truałych, w tym dób, kuftury - o ile jednostka dysponuje takimi infomaciami.
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1.4. Wańość gruntów uMkowanych wieczfście.

1.5. Wańość nieamortyzoMnych lub nieumarznych przez jedno§lkę środków tNałych, uż]^flanych na podstawie umów najmu, dzierŻry i innych

umów, wtym ztytilu umów leasinqu.

1.6. Liczba oraz Mńość posiadanych papierów wańościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wańościowych_

1.7. Dane o odpigch aktFlizujących wańość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotoweqo, ilĘkszeniach, wykozystaniu,

Ioeiązan;U i shni€ na koniec roku obrotowgo z uwględnieniem stanu na|eżności finansowych jednostek samorądu teMorialn€go (stan

zagroźonych pożycz€k)

1.8. Dan. o stanie rezeMwedług celu ich ufuorzenia na pocątek roku obrotorego, iliększeniach, wykoźystaniu, roilązaniu i stanie końcowm

1.9. 
Pod.i"ł .olo*iąań długołeminowych EdłOg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, puewidywanym umową, okresie spłaty:

a) powyżei t roku do 3 lat,

b) powżei 3 |ał do 5 lat,
c} powyżej 5 lat

1,3. kwob dqkonanych w trakcie roku obrotowego odpisów akualizujących wańość akt}ryów truałych odrębnie dla długoleminorych aktywów

ni€linansowych oraz dłuqotruałych aktywów f inanso\ilych,

Kwoa żobowąań w sytuacji, gdyiednośtka kwalńkuje umowy leasingu zgodnie ż puepisami podatkowymi (leasing op€racyjny), a wedłuq

1.10 puepiśów o ,a;hunkowości byłby to leasing finansowy lub Motny z podziałem na kwotę żobowązań żt]^ułu l€asingu finansow€go lub

leasingu Motnego.
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1.11 jednoslki ze Ekffiniem charakteru ifomy tych zobowiąań

4

, , ^ 
Lączna kwota zobowiązan warunkorych, w tym róMież udziełonych puez jednostkę gwarancji i poręczeń, bkże wekslowych, niewykazylvanych

l'll w bilansie ze wkaDniem zobowiąań zabezpiecżonych na majątku iednostki oraż charakteru i fomy tych zab€zpiecżeń.

_ _ _ Wykaz istotnych pozycji czynnych i bie.nych rozliczeń międzyokIesorych, w tym kwotę crynnych 
'ozliczeń 

międzyokreśowych ko*Ów
l'IJ sunowiących róźnlcę mĘdzy wanością oiPymanych finansowych składnikow ahytvów a żobowĘzani€m apłaty za nE.

1,

1,14 Łączna kwota otzymanych pueżjednoslkę gwarancii i poręczeń niewykaanych w bilansi€

1,.15 Kwoh wypłaconych środków pienĘżnych na świadcżenia p.acownicze

Lp,
1.

l(tDĘ
0.00

2. Nagrody jubileuszowe 7 280,0a
1 p.acownika

3, 1 1 18,76

8 398.76

zakupwody dla

podstawie
puepisów

dotycących
bezpieeeństwa

i higieny pracy

3. lnne infomacje niż wymienione poryźei, ieźeli mogłyby W istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki.

1.16lnne infolmcie
n.p.

odpis na zFŚs wynosi: 36 963,53 zł
Należności z Mułu dochodów budżetowych wynoszą: 224 367,39 zł (doch-ze splaw. RB 27 s - 224 357,85 zł; doch,ze spraw, RB 27 zz - 9,u zł'

2-

2,1. Wysokośó odpisówaklualizuiących Mńość zapasów.

2.5. lnne infomcj€

2.2. Kosź wyMoĘ€nia środków truałych w budo*; w tym ods€tki olaz różnice kuBore, któf€ potręksryły kosł wyfuoźenia Środków tfrałych w
budowie w fokU obrotowym.

2.3. Kwob i cha.aktea pośzczególnych pozycji prrychodów lub kosżtów o MdzwyGjnei Mńości lub które wysĘpity incydentalhie.

2.4. lnformacia o krccie Ml€żności z tytttłu podatków realizoMnych Pżeu organy podatkore podl€głe ministrowi właściwemu do 5praw fiMnsów
publicznych wykźnych w spfawozdaniu zwykoMnia Phnu dochodów budźelowych.

/ 
'i (:,/ł

r -,, ,P'ł*ingr

ś'-

r
. t] : :]łli:,]nr:|]1!,T

, : ,,|-',,,- |! ii,ljiŁan,:il

i poręczenia, W tym:

ogołem cżynne rozllczenia
międzyokresowe kosźów, W tym:
, opłacone z góry czynsze

- @lisv Ubezpiecżenia osób i składnikóW
ogołem rożliczen]a mlędzyokresoWe
prrychodóW

1.

0,00

Kosź WyMorzefria środkóW tNałych w budowie w tym:

- odsetk, Róle powiększyv ten kosź w loku obrotowym
, lóżnice kursowe, kóle powiększ}ły ten kosż W roku

Racibóz, dnia 21 kwietnia 2020 r.

e^

Rodaj

ó-o] .aq]

Tńilł 2obowiąania Wrunkow€qo
roku

--tl

Wysząególnienae Dodat*o*

7.

Wyszczególnimie (q^oty)

Wyszeególnieni€ Kw&

Wysze€gólni.n ie Kwob

Wy*jćgólsienb l(rcla Dodatkore

1,

, ^i 
Wy§ząęgólnienie Kw@
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_ kóle wśtanifu inćvdentalnie

peF€x
roku koniec roku


