
   

   

INFORMACJA DODATKOWA   

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:   

1.   

1.1 Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

1.2 Siedziba jednostki Kostomłoty ul. Średzka 10a  

1.3 Adres jednostki Kostomłoty ul. Średzka 10a, 55-311 Kostomłoty  

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach  - nazwa skrócona GOPS jest jednostką 

organizacyjną Gminy Kostomłoty powołaną uchwałą Rady Gminy w Kostomłotach Nr IV/17/90 z 

dnia 30 lipca 1990r. działającą na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o 

świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej i innych oraz statutu 

jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego 

usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Kostomłoty wykonuje zadania pomocy społecznej 

zgodnie z w/w celami. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka.  

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   

Sporządzone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2021 do 31-12-2021  

Zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kostomłotach w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją 

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.  

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – nie dotyczy.   

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 

(także amortyzacji).   

Sprawozdanie finansowe na dzień 31-12-2021r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o 

rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 217 ze zmianami), ustawy o 

finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U z 2021 poz. 305 ze zmianami) oraz 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości 

oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polski.  



Sprawozdanie finansowe na dzień 31-12-2021r. przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla 

oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.  

 

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW W GOPS W KOSTOMŁOTACH  

Wartości niematerialne i prawne  

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy 

komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów GOPS 

wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe 

umorzenie.  

Rzeczowe aktywa trwałe  

Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według cen ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu. 

Umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku 

dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków 

trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. 

Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. 

Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu 

podlegają meble i dywany.  

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o 

dokonane umorzenie.  

 Aktywa obrotowe  

Materiały wycenia się według cen ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu. Należności 

krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na 

rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.  

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe  

Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania 

długoterminowe nie wystąpiły w GOPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.  

Fundusze specjalne  

Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych wykazany został w wartości nominalnej.   

Wynik finansowy  

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu memoriału, współmierności realizacji. W całości  

na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub 

przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. 



Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności 

budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.  

5.  Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone 

sprawozdanie finansowe).  – nie wystąpiły 

   

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:   

 

Tabela nr 1   

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z 

tytułu: aktualizacji wartości nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na 

dzień 31 grudnia 2021 roku.   

 

 
Tabela nr 2  

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - 

stan  na dzień 31 grudnia 2021 roku.   

  

nabycie aktualizac

ja

przemiesz

czenie

rozchód likwidacja inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Wartości niematerialne i 

prawne

12 472,81 0,00 0,00 12 472,81

2. Razem środki trwałe 52 108,75 11 358,57 0,00 0,00 11 358,57 0,00 0,00 0,00 0,00 63 467,32

2.1 Grunty (gr. 0 KŚT) 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Grunty stanowiące własność 

jednostki samorządu 

terytorialnego, przekazane w 

użytkowanie wieczyste innym 

podmiotom

0,00 0,00 0,00

2.2 Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 

KŚT)

0,00 0,00 0,00

2.3 Urządzenia techniczne i 

maszyny (gr 3-6 KŚT)

52 108,75 11 358,57 11 358,57 0,00 63 467,32

2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT) 0,00 0,00 0,00

2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wyszczególnienie 

składników aktywów (1+2)

64 581,56 11 358,57 0,00 0,00 11 358,57 0,00 0,00 0,00 0,00 75 940,13

Wartość 

początkowa 

– stan na 

koniec roku 

obrotowego 

(2+6-10)

Nazwa grupy rodzajowej 

składnika aktywów według układu 

w bilansie

Wartość 

początkowa 

(brutto – 

stan na 

początek 

roku 

obrotowego

Zwiększenie wartości początkowej
Ogółem 

zwiększeni

e wartości 

początkowe

j (3 + 4 + 5)

Zmniejszenie wartości 

początkowej

Ogółem 

zmniejsze

nie 

wartości 

początkow

ej (7 + 8 

+9)



 

 

 

 

Tabela nr 3   

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi 

informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.   

Grupa środków trwałych (wg KŚT)   

Wartość rynkowa (brutto) – stan na 

koniec roku obrotowego   
Uwagi   

1   2   3   

         

RAZEM         

  Nie wystąpiły w GOPS w Kostomłotach.  

  

 

 

 

 

 

aktualizacj

a

Amortyzacj

a za rok 

obrotowy

inne

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Wartości niematerialne i prawne 12 472,81 0,00 12 472,81

2. Razem środki trwałe 52 060,95 0,00 7 714,87 0,00 7 714,87 0,00 59 775,82

2.1 Grunty (gr. 0 KŚT) 0,00 0,00

2.1.1 Grunty stanowiące własność 

jednostki samorządu terytorialnego, 

przekazane w użytkowanie 

wieczyste innym podmiotom

0,00 0,00

2.2 Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 

KŚT)

0,00 0,00

2.3 Urządzenia techniczne i maszyny 

(gr 3-6 KŚT)

52 060,95 7 714,87 7 714,87 59 775,82

2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT) 0,00 0,00

2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wyszczególnienie 

składników aktywów (1+2)

64 533,76 0,00 7 714,87 0,00 7 714,87 0,00 72 248,63

Nazwa grupy rodzajowej składnika 

aktywów według układu w bilansie

Umorzenie– 

stan na 

początek roku 

obrotowego

Zwiększenie w ciągu roku obrotowego Ogółem 

zwiększenie 

umorzenia 

(3+4+5)

Zmniejszenie 

umorzenia

Umorzenie – stan 

na koniec roku 

obrotowego (2+6-

7)



 Tabela nr 4  

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych 

aktywów finansowych.   

Lp.   

Wyszczególnienie   

Stan odpisów 

aktualizujących   

na początek roku 

obrotowego   

Zwiększenie   Zmniejszenia   

Stan odpisów 

aktualizujących   

na koniec roku   
obrotowego   
(3+4+5)   

1 2 3 4 5 6 

1.   Wartości niematerialne i 

prawne   
            

2.   Środki trwałe               

3.   Środki trwałe w budowie 

(inwestycje)   

            

4.   Zaliczki na środki trwałe w 

budowie (inwestycje)   

             

5.   Długoterminowe aktywa 

finansowe   

            

5.1   Akcje i udziały               

5.2   Papiery wartościowe 

długoterminowe   

            

5.3   Inne długoterminowe aktywa 

finansowe   

            

   Ogółem (1+2+3+4+5)               

 Nie wystąpiły w GOPS w Kostomłotach.  

  

Tabela nr 5   

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście   

Grunt (nr 

działki, nazwa)   Wyszczególnienie   Stan na koniec roku obrotowego   

   Powierzchnia (m2)      

Wartość (zł)      

   Powierzchnia (m2)      

Wartość (zł)      

 Nie wystąpiły w GOPS w Kostomłotach.  



Tabela nr 6  

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używanych na podstawie umów 

najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.   

Lp.   

Grupa według KŚT   
Stan na początek 

roku obrotowego  

Zmiany w trakcie roku obrotowego   Stan na koniec 

roku obrotowego 

(3+4-5)   
  zwiększenia   

zmniejszenia   

 1  Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej   
161 334,20   1 054 826,27      1 216 160,47   

2    Środki transportu  93 823,50   0,00  0,00   93 823,50   

 Dotyczy budynku Dzienny Dom Senior+ w Osieku – Umowa użyczenia nr 6850.6.2021 kwota zwiększenia 1 

054 826,27  

  

Tabela nr 7   

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych   

Lp.   

Wyszczególnienie   

Ilość   

Stan na początek 

roku obrotowego   
(wartość  
bilansowa)   

  

Zwiększenia   Zmniejszenia   
Stan na koniec roku 

obrotowego   

(wartość bilansowa)  

1.   Akcje                  

2.   Udziały                  

3.   Dłużne papiery 

wartościowe   

               

   RAZEM                  

 Nie wystąpiły w GOPS w Kostomłotach.  

Tabela nr 8   

Stan odpisów aktualizujących wartość należności   

Lp.   Grupa należności 

(według pozycji 

bilansowych)   

Stan na   
początek roku 

obrotowego   

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku 

obrotowego   

 

zwiększenia  wykorzystanie  rozwiązanie   

Stan na koniec 
roku   
obrotowego   
(3+4-5-6)   

1   2   3   4   5   6   7   

1.   Należności 

krótkoterminowe w 

tym pozostałe 

należności  

 4 699 726,79  280 010,00         4 979736,79   

   

Należności dłużników alimentacyjnych w kwocie 147 036,70  

Odsetki od należności dłużników alimentacyjnych w kwocie 132 973,30  



 Tabela nr 9  

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia   

Lp.   

Wyszczególnienie   

Stan na   
początek roku 

obrotowego   

Utworzone w 

ciągu roku   
Wykorzystani 

e w ciągu roku  
Rozwiązanie w  
 ciągu roku   

Stan na koniec 
roku   
obrotowego   
(3+4-5-6)   

   

1   2   3   4   5   6   7   

1.   Rezerwa na toczące się 

postępowanie sądowe w 

sprawie ….   

               

2.   Rezerwa na …...                  

   Ogółem rezerwy                  

 Nie wystąpiły w GOPS w Kostomłotach.  

  

Tabela nr 10   

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności   

Wyszczególnienie   

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty   

Powyżej 1 roku do 3 

lat   Powyżej 3 lat do 5 lat    Powyżej 5 lat   
RAZEM   

Kredyty i pożyczki               

Emisja obligacji               

Inne zobowiązania 

finansowe   

            

Pozostałe 

zobowiązania 

długoterminowe   

            

Razem              

 Nie wystąpiły w GOPS w Kostomłotach.  

 

 

 

 

 



Tabela nr 11  

Zobowiązania z tytułu leasingu   

Lp.   
Wyszczególnienie   

Kwota zobowiązania na koniec roku 

obrotowego   

1.   
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z 

przepisami  podatkowymi (leasing operacyjny), a według 

przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy.   

   

2.   
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z 

przepisami  podatkowymi (leasing operacyjny), a według 

przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny.   

   

  Nie wystąpiły w GOPS w Kostomłotach.  

 

Tabela nr 12 

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku 

Nie wystąpiły w GOPS w Kostomłotach.  

 

Tabela nr 13   

Wykaz zobowiązań warunkowych   

Wyszczególnienie   
Stan na początek roku  
obrotowego   

Zwiększenia   Zmniejszenia   

Stan na koniec 

roku obrotowego 

(2+3-4)   

1   2   3   4   5   

Gwarancje i poręczenia               

Inne               

Razem               

 Nie wystąpiły w GOPS W Kostomłotach. 

Lp.   Wyszczególnienie zobowiązań 

zabezpieczonych na majątku   

jednostki   

Stan na koniec roku obrotowego   

Rodzaj 

zabezpieczenia   Kwota zobowiązań   Kwota 

zabezpieczenia   

1   2   3   4   5   

 Razem:        



Tabela nr 14  

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych   

Lp.   

Wyszczególnienie   

 Stan na     

początek roku obrotowego   koniec roku obrotowego   

1.   Ogółem czynne rozliczenia 

międzyokresowe kosztów (aktywa 

bilansu), w tym należy 

wyszczególnić ważniejsze tytuły 

figurujące w księgach 

rachunkowych.   

      

2.   Ogółem rozliczenia 

międzyokresowe przychodów  
(pasywa bilansu), w tym należy 

wyszczególnić ważniejsze tytuły 

figurujące w księgach 

rachunkowych.   

      

 Nie wystąpiły w GOPS w Kostomłotach.  

  

2.   

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.   

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,  

które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.   

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 

wartości lub które wystąpiły incydentalnie.   

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe 

podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, wykazywanych w 

sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.   

2.5 Inne informacje. 

 

 

 

 

  

  

  



  

Tabela nr 15  

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.   

Wyszczególnienie   Wartość    Uwagi   

1   2    3   

1. Łączna kwota otrzymanych przez 

jednostkę gwarancji i poręczeń 

niewykazanych w bilansie.   

       

2. Kwota wypłaconych środków 

pieniężnych na świadczenia 

pracownicze.   

  23 160,14   Nagrody jubileuszowe w Dziennym 

Domu Seniora w Osieku  

3. Inne informacje.          

4. Wysokość odpisów aktualizujących 

wartość zapasów.   

       

5. Koszt wytworzenia środków 

trwałych w budowie, w tym odsetki 

oraz różnice kursowe, które 

powiększyły koszt wytworzenia 

środków trwałych w budowie w roku 

obrotowym.   

       

6. Kwotę i charakter poszczególnych 

pozycji przychodów lub kosztów o 

nadzwyczajnej wartości lub które 

wystąpiły incydentalnie.   

       

7.Informacja o kwocie należności z 

tytułu podatków realizowanych przez 

organy podatkowe podległe 

ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych, 

wykazywanych w sprawozdaniu z 

wykonania planu dochodów 

budżetowych.   

       

8. Inne informacje.          

   

   

3. Inne informacje, niż wymienione powyżej, jeżeli mogłaby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.   

Nie wystąpiły w GOPS w Kostomłotach.  

  

………………………………   ………………………………. ……………………………  

       (główny księgowy)           (dzień, miesiąc, rok)     (Kierownik jednostki)  

   


