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I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

l
1.1 nazwę jednostki

ODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH

I.2 siedzibę jednostki

UL. WARSZAWSKA 19 87-148 ŁYSOMICE
1.3 adres jednostki

UL. WARSZAWSKA 19 87-148 ŁYSOMICE
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

celem GOPS jest podejmowanie działańzmierzających do zaspokajania
potrzeb zyciowych osób i rodzin orazw miarę mozliwości do zyciowego ich

elnienia, rozwijania aktywności zawodowej oraz do integracji tych osób irodzinzę
lokalnym i przeciw działania wykluczeniu społecznemu.

PS realizuje zadania własne gminy Zgodnie Z wymogami ustawowymi oraz z zadaniami
iptzekazanymiptZęZ Radę Gminy Łysomlcę, natomiast zleconę Z ustalęniam

administracj ę rządow ą.

2 wskazanię okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 _3L12.20I8

J wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane Łączne

le dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wycęny aktywów i pasywów (także

amorlyzacji)

l. Aktywa i pasywa wyceniane sq przy uwzględnieniu nadrzędnych zasąd rachunkowości, w sposób

orzewidziany ustąwq o rąchunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustąwy o finansach publicznych i
,ozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Finąnsów z dnią ]3 wrześnią 2017 r. w sprawie rachunkowości
oraz planów kont dlą budZetu państwa, budżetów jednostek samorzqdu telytorialnego, jednostek

budżetowych, samorzqdowych zakładów budżetowych, państwowychfunduszy celowych oraz

oaństwowych jednostek budżetowych majqcych siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2, Dla potrzeb ujmowaniaw księgach środków trwałych orąz wartości niemąterialnych i prcnunych

i ednos tka przy.j ęla nas t ępuj qc e us t aleni a :

a) pozostałe środki trwałe o wartości poczqtkowej poniżej I0.000,00 zł zaliczą się bezpoŚrednio w

koszty.
b) składniki mąjqtku o wartości poczqtkowej do 10.000,00 zł ząliczą się do Środków trwaĘch lub

wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej Qch aktywów. Od tego

rodzaiu skłądników majqtkujednostka dokonujejednorazowych odpisów amorĘzacyjnych lub

umorzeniowych w miesiqcu prĘęcia do używania.
c) środki tl"wałe oraz wartośct niemateriąlne i prawne o wartości powyżej 10,000,00 zł jednostka

wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub

umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stąwek
określonychw ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokorynvanie odpisów amorĘzacyjnych rozpoczyna się poczqwszy od miesiqca następujqcego po
miesiqcu oddąruia sHądnika do uzywania.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1

qtil. §-o\ ,*, l,!



\\ artości
zakressZcZe8Ółot!J/ zmian wartościgrup środkórvrodzajorł_vch trlł,ał_ł ch.za stan nielnaterialnychwierający prawnych,łch naaktywów rokupoczątek obrotowego. zrviększenia Zzmn ie_jszenia tytułu;wartości,nabycia, aktualizacjrozchodu, przemieszczenia orazwewnętrznego stan a dlakońcorł1,,bnę maj ątkupodo przedstawienie amortyzowanęgostanów zmlantytułów dofychczasowej ubamon; zacj umorzenia
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01.01.2018 Grupa
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Stan na
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Stan na
3t.t2,2ol8

10.107 62
1,0,Io7 62

KoNTo 011

Umorzenie środków trwałych w kwocie 34.3V6,76 zł

KoNTo 013

Umorzenie pozostałych środków trwałych w kwocie 77798,41, zł

KoNTo 020

umorzenie Wartości niemateria ln 10,1o7 62 zł1.2 wartośćaktualną rynkową środków wtrwaĘch, dóbrtym o ilekultury jednostka dys takimiiponuJe informacjamidanych
1,3 kwotę dokonanych

długoterminowych
w trakcie roktt obrotowego odpisów waltośćaktualizujących aktywów trwałych dlaodrębnieakĘwów Qrazniefinansowych aktywów finansowychie dotyczy

1.4 wartośćgruntów uzytkowanych wieczyście
le dotyczy

1.5 scwarto lubnieamortyzowanych nteumarzanych przęz środkówjednostkę trwĄch,umow nauzywanych podstawinajmu, d,zierżawy innych W zĘm tytułu umoW leasingu
ie dotyczy

1.6 liczbę oraz wartość
waftościowych

posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów

1.1.

umów,



le dotyczy
1.7 dane o odpisach aktualizuj waltośćących zenależności, wskazaniem stanu na rokupoczątek obrotowegozwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu nastanie rokukoniec zobrotowego, lęmuwzględnien należnościędnostekJfinansowych samorządu stanterytorialnego pożyczekzagrożonych)
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1,8 odane stanie rezerw cęlu ichwedług utworzenia na rokupoczątek obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,rozwiązaniu stanie końcowym

ie dotyczy
1.9 ałpodzi zobowiązań odfugoterminowych odpozostałym dnia bilansowego,lub przewidywanymz urnoWąwynikającym innego Ętufu prawnego, okresie spłaty
a) powyżej l roku do 3 lat

ie dotyczy
b) powyżej3do5lat

1e dotyczy
c) powyżej 5lat

dotyczy
l .I0. zokwotę ,bowiązń sytuacj cdy ednostka ekwalifikuj lęasiumoWy zzgodniengu przepisami podatkowymi(leasing operacyjny), owedług przepisów rachunkowości tobyłby leasing lubfinansowy zna zo zwrotny podziałemkwotę z,bowiązań tytułu leasingu lubfinansowego leasingu zwrotnego

ie dotyczy
1.1l łączną kwotę zobowiązań

zabezpieczeń zę wskazanięm charaktęru i formy tych
zabezpieczonych na majątku jednostki

dotyczy
I.I2. zołącznąkwotę bowiązań wwarunkowych, równiężtyn udzielonych przez jednostkętakże gwarancj poręczeń,wekslowych, niewykazanych zębilansie, wskazaniem zobowiązań nazńezpieczonychoraZ,jednostki majątkucharakteru tychfo.ny zabezpieczeń

dotyczy
1.13

ników

wykaz istohrych pozyci czynnych rozliczęńbiemych wmiędzyokresowych, tym kwotę czynnych rozliczęńkosźówmiędzyokresowych stanowiących roznlcę między wartością Otr4lmanych składfinansowychzoaktywów ,bowiązaniem za nrezapłaĘ
le dotyczy

1.14. łącznąkwotę przęzotrzymanych ednostkę poręczeń Wniewykazanych bilansie
dotyczy

1.15 kwotę środkówwypłaconych pl naenięznych świadczenia
2018 roku wypłacono odprawę emeryialną w kwoci e 36.840,- zł

1.16 inne informacje

l

1gwarancji

pracownicze



dotyczyle

2

2.1 wysokość odpi sów aktualizujących wartośćzapas}w

dotyczy

2.2. kosź środkówwltworzenia w wtrwaĘch budowię, orazodsetki różnicętym kursowe, które koSńpowiększyły
środkówwytworzenia budowiew wtrwĄch roku obrotowym

Nie dotyczy

kwotę i charakter poszczególnych
incydentalnie

pozycji przychodów lub kosaów o nad,zwyczajnel wa,tości lub które wystąpiły

dotyczy
2.4 kwocieo znalężnościinformację tyfułu podatków przęzrealizowanych podatkoweorgany ministrowipodległe

dowłaściwemu finansówspraw publicznych zwykaąrwanych sprawozdaniu wykonania dochodówplanu
budzetowych

dotyczyle

2.5 inne informacje

ie dotyczy
_J Inrre informacje niż wyrnienione powyżej, jeżeli mogĘby

i finansowej oraz wynik firransowy jednostki
w istotny sposób wpĘnąć na ocenę sytuac.|i majątkowej
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