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I Wprowadżen]e do sprawożdania finansowego,

1 1. Nazwajednostki

Dow alo^_ \ ąnl, Jm Poroc} Roo1 ,,e

1,2 siedżibajednostki

Rac bó.z

1.3_ Adres jednostki

47-400 Rac]bóż. u] K asztoma 6

1,4. Podstawowy pżedmiot dżiałalności jednostki

l,O_WlATolv§ CENTRUM
POMOCY RODZINIE

ul. Klasztorna 6
47-40Ct RACIBÓRZ

tel./fex 32 4l5 20 28.4l5 94 62

4.
np,

Reallzaqa zadaA pub icznych z zakresu pomocy społeczne], rehabiIilacji społecznej osób nrepełnosprawnych, pomocy repat.ianlom. pżeciwdzialania
przemocy W rodż]nie (zgodnie ze slatusem)

2. Wskazanie okresu objętego spńwozdaniem

RoK 2021

3. wskażanie, że sp€wożdanie finansowe zawieE dane łącżne, ieśli w skład jednostki naduędnej lub iednostki samorządu teMorialnego wchodzą
jednostki spożądające samodzielne sprawozdania finansowe

Nie

omówienie pEyiętych asad Bchunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amońyacji}

Aktywa i pasywa Wyceniane są pży uwzględnieniu naduędnych zasad rachunkowości, W sposób prżew]dziany ustawą o rachunkowośc,

Dla polżeb ujmowania w księgach ŚrodkÓW tMałych oraż Waności nrematerialnych i prawnych jednostka Pżyjęła następujące Ustalenia:

S'oo, ttałellasllkowanesazgodąlezKlas},f,\ac.aSlodioWTryałycn sloo^|lMałewol,upzy]ęcladouz}4lowanlaWycenlas,ę
- w puypadkU zakupu według kwoty należnej spzedającemu - ceny nabycia ]ub ceny zakupu;
- W pżypadku nabycia w drodze spadku, darowizny lub W inny nieodpłatny sposób - Wańośc z umowy darowizny lub z innego dokumentu o
nieodpłatnym pżekazaniu.

b)
c)
d)

3 Jednostka dokonuje odpisóW ańortyzacyjnych lub umożeniowych od środkóW tMałych i wańości niemalerialnych i prawnych W następujący sposób:

al odpsowdokonU.esleJednorażowopodĄonlec.okuWedługstawekox.eslołychwl",lasytlkacll s.odlow'lŃatychslosJjącliliowamelode
' amonyżac],

Środki {Małe o Wańości powyzej progu określonego W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, pod|ega]ą amońyzacji począWszy od
b) piefuszego dnia miesią€ naslępującego po maesiącu pEekażania ich do Użytkowania, do koń€ miesią€ W którym nastąpi zróWnanie sumy

odpisówamortyzacyjnychzichWańościąpoęątkową lubwktórympostawionojewstanlikwadacji.zbytolubstwierdżononiedobór,

.\ Pozostale Ślodk] tŃałe oraz WańoŚci niematerialne i prawne nie puekraeające kwoty określonej W pżepisach o podatku dochodowym są' umażane jednolażowo w 100 % W mles,ącJ pĘelazania do Uzylkowar,a

d)

4 Jednostka dokonuj€ wyceny aktywów finansowych W Wańości nominalnej.
5 Jednostka nie dokonuje Wyceny materialóW,
6 Jedńostka dokonuje odpisów aklualizujących wańość akl}ryów według następujących żasad:

dla naleźnoŚci stosuje się metodę dokon}ryania odpisóW z uwzględnieniem struktury Wiekowej (czasowej) okresóW zalegania z płatnościami tj] do 36

.\ miesięcy zalegan]a z płalnoscią nalezności - stawka odpisu 0 %; powyzej 36 miesięcy - stawka odpisu 25 %; naleźności dla klórych brak możliwości-' egzehucjl ze Mglądu na bral dochodu lub adresu zamieszkania - stawka odpisu 50 %; należności umoźone w postępowaniU egzekucyjnym -
stawka odpisu 1 00 0/o,

b)
c)
d)

Koszty cyklicznie poMażających §ię operacji dotyczących w części roku pźysżłego są odnoszone W koszty W m]esiącu ich stośowania z
7. pominięc]em konta międzyokresowego rozlieenia kosztóW. WW koszty mają nieistotną Wańość i dlatego nie są rozliczane W Qasie lecz od razu

poWięksża]ą koszty działalności jednostki.

R Jednoslha nie prowadzl ewldencji matefiałóW eksploatacyjnych. zakupione materiały są pżekazywane bezpośrednjo do uźycia i ich zakup obciąża- kosżly dzia]alnoscl jednostkl

5, lnne infolmacje

||. Dodatkowe informacie i ob.iaśnaenia.

'1.1. szcFegółowy zakles zmian wańoś6i grup rodaiowych środkówtfuałych, wańości niematerialny6h i pEwnych, żawieEiący stan tych aktywów na początek
roku obrotowego, zwiększenia i zmniejsżenia z tytułU: aKualizacji wańości, nabycia, fozchodu, pżemieszozenia wewnętunego ofaz stan końcowy, a dla
majątku amońyzowanego - podobne pEedstawienie stanów i b^ułów zmian dotyczących amońyzacji lub umonenia,

1.

2.

a)

6

__ 6 200,01

__ _' 0,00

11

6 2qq,!1

27 11

- stan na ooczatek roku 0,00 0,00 3 232,4. 0.00 0.00 0.00
stan na koniec roku 13 835 04 00o 2 693,7a 0,00 0,00 0,00

1.2. Aktualna wańość rynkowa środków tNałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjańi.
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'1,3, kwotadokonanychwtrakcierokuobrotowegoodpisówaktualizującychwańośćaktywówtMałychodrębniedla
niefinansowych oraż dłu gotruałych aktywów finansowych,

1.4. Wańość gruntów użńkowanych wieczyście.
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1.5. Wańość nieamortyzowanych lub nieumauanych pźezjednostkę środkówtMałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych

umów, w tym z tytułu umów leasingu.

1.6. Liczbaońzwańośćposiadanychpapierówwańościowych,wtymakcjiiudziałóworazdłUżnychpapi€rówwańoŚoiowych,

1.7. Dańe o odpisach aktualizuiących wańość należności, że wskaaniem stanu na początek rcku obrctowego, eĘkszeniach, wykoźy§taniu,
rozwiązaniu i stanie na koniec roku oblotowego z uwględnieniem stanu należności finansowych jednosłek samoźądu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)

1'8' Dane o stanie r.zeMwedług celu ich utwożenia na początek roku obfotowego, zwiększeniach, wykożystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1'9' Podri"ł robo*ią*ń długoteminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansorego, puewidywanym umową, okresie spłaty:

a) powyżei 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

Kwoła zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu żgodnie z pżepisami podatkowymi (leasing opeńcyjny), a Według

1.1o pżepisów o ńchunkowości byłby to leasing finansowy lub zwlotny z podziałem na kwotę żobowiązań z b/tułu leasingu finansowego lub
leasingu illotnego.

Zobowiązania z tytułu leasingu &rotnego zgodnie z
pzepisami o Echunkowości

ooo 0001 kred!,tY i pożYaki
0,00 0,002. z tytułU emisji dłużnych

0o0 000
3. in!ę-zobowiązania

'inansowe 
(wekslowe)

0,00 0.00
4. zobowiązania wobec

bUdżetóW

oo0 000
5 z tytułu Ubezpiecżeń i

innych śWiadczeń
0o06, ż t}łułu Wynagrodzeń 0,00

7 pożos{ałe 0,00 0,00
0.00Razem 0.00 0.00 0,00 0,

1.
zobowiążania ż t}.tułu leasingu finansowego zgodnie z
puepisami o Echunkowości

2.

Lp, Wysżczególnienie

1 Długolerminoweaklylvaniefinansowe
2 Dugoterminowe aktylvą finansowe

Treść (nr działki,
nazwa)
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na początek

4.

W lym:

lnne (gwarancja
bankowa. kara

,]

1.1 1 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku i€dnostki ze wskazaniem chalaKeru i formy tych zobowiązań

1 1rłączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym równi€ż udzielonych pEez jednostkę_gwamncii i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych
"'- w bilansie ze Wskazaniem zobowiązań zabezpiecżonych na majątku jednostki ońz chaEkteru i folmy tych zabezpieczeń.

1 . ż Wykaz istolnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę cżynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
'' '" stanowiących różnicę między wańością otżyńanych finansowych składników aktywóW a zobowiązaniem zapłaty za nie.

1.14 Łączna kwota otżymanych prez iednostkę gwaGncii i poręczeń ni,ewykazanych w bilansie

1.15 Kwota wypłacony6h środków pieniężnych na świadczenia p€cownicze

1.16 lnne informacie
n.p,

odpis na zFŚS wynos]: 47 448.2s zl
Najeżności z t}4ułu dochodóW budżetowych lvynoszą: 305 958,04 zł (doch ze spraw. RB 27 S - 305 958,04 żł)

2.1. Wysokość odpisów aldualizuiącyoh wańość zapasów.

2,2. Kosź w}ńwoźenia środków łMałych w budowie; w tym odśetki @z róźnice kuEore, które powiękqyły kosź wytwoźffia środków tMałych f
budowie w roku obrotowym.

2.3. Kwota i chańkter poszczególnych pozycji pĘychodów lub kosźów o nadzwyczajnej wańości lub które wysłąpity ińcydentalni€.

2.4. lnformacja o kwocie należności ż tytułu podalków realizowańych pżez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów
pUblicznych wykażanych w spmwozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5. lnne infomacie

3. lnne infomacje niż wymienione powyżei, jeźeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkorei i fimnsowej oaz wynik
finansowy iednostki.

Kwota środkóW wydatkowanych na covlD-19 w 2021 roku -
Kwota utlaconych dochodóW w związku z covlD-19 W 2021

,"i,łWiAT{"]WE CENTit UMPoMoCY RCIDZINIE
ul. Kia §ztorna ó

47-4a0 ld,ĄC IBÓRZ
x 3ż 4i5 20 28.415 94 62

Y';l
0,00 zł,
roku -28 458,98 zł (dolyczy

1

2.
3.
4.
5,

Udzie]one gwarancje i poręczenla W 1ym:

iWadia

1. ogółem czynne aozliczenia
międzyokresowe koszlÓW. W tym:

- opłacone z góry czynsze
_ prenUmelaty
- poiisY ubezpieeenia osób i składnikóW

2. ogołem rozlidenia międżyokresowe
pżychodóW

1 odpraw emeMalne 0,00

2. Nagrody jubileuszowe 7 a29,26 Wypłacono dla
3 pracownikóW

3. lnne 1 188,93

Zakup wody dla
pfacowników na

podstawie
puepisóW

dotyczących
beżpieeeństwa

i hjgieny pracy

9 018,19

1 Kosz1
odsetkj, które powiększyly ten koszt w roku obrotowym
różnice kuIsowe, klóre powiększyły ten kosżt w roku

1 PEychody:
- o nadzwyeajnej wańości,
- które wstapiłv inrydentalnie

2. Koszty:
- o nadzwyczajnej Wańości,
- które wstaDiłv jncvdentalnie

Racibóź, dnia 31 ńarca 2a22 r

L.p. Rodżaj
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Wysżczególnienie (tytuły)

L.o.
Wyszczególnienie xwola Watkowe

Wyszcz€gólnienie Kwota
Dodatkowe

Wysźczególnienie Kwota
Dodatkore
infomźcie

6a pocżąt€k na początek

początek
aoku koni* roku

t.b, 'wyśzoególnienie :::::,::,:.,,:, Kwota

obaotoWm


