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budynki i budowle
urządzenia techniczne 

i maszyny
środki transportu

pozostałe środki 

trwałe

wartość początkowa

Stan na 01.01.2021 2 100 363,05 33 151,25 89 055,48 284 560,95

Zwiększenia – nabycie 326 688,00

……………………………………………………………..

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

………………………………………..…………

Numer identyfikacyjny REGON

nazwa jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu

siedziba jednostki

Andrespol

Zapewnienie  na terenie Gminy wszechstronnych i dostępnych świadczeń określonych ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (w 

szczególności: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu rozwoju niezbędnej infrastruktury 

socjalnej, analizowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacja zadań wynikających z rozeznań 

potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy), ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (zasiłki rodzinne, 

dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne), ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (postępowanie w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, działania 

podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych)

podstawowy przedmiot działalności jednostki

AdresatInformacja dodatkowa

do sprawozdania

sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 125

adres jednostki

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2021 – 31.12.2021

wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą 

jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Wartość początkowa środków trwałych trwałe wyceniana jest w cenie nabycia. Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z 

zachowaniem ostrożności, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne oraz kapitały własne wyceniane są w wartości 

nominalnej. Środki trwałe wyceniane są w wartości nabycia, a amortyzacja ustalana jest na podstawie przewidywanych okresów użytkowania 

środków trwałych, przy czym środki trwałe o wartości do 10.000 zł księgowane są w zużycie materiałów. Nie dotyczy to środków trwałych 

nabytych w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków zagranicznych oraz budżetu państwa,które są ewidencjonowane jako 

środki trwałe niezależnie od wartości.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

inne informacje

nie występują

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, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 

amortyzacji lub umorzenia

Dodatkowe informacje i objaśnienia:



zmniejszenia

stan na 31.12.2021 2 100 363,05 33 151,25 415 743,48 284 560,95

umorzenie

Stan na 01.01.2021 74 387,77 26 757,26 89 055,48 192 187,81

Zwiększenia 52 509,00 1 882,80 19 876,80

zmniejszenia

stan na 31.12.2021 126 896,77 28 640,06 89 055,48 212 064,61

wartość netto na 01.01.2021 2 025 975,28 6 393,99 0,00 92 373,14

wartość netto na 31.12.2021 1 973 466,28 4 511,19 326 688,00 72 496,34
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aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy Jednostki

kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów 

niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie wystąpiły

wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i 

innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

nie występują w Jednostce

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

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na pozątek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie wystąpiły

Jednostka nie posiada papierów wartościowych

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 

rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan 

pożyczek zagrożonych)

nie wystąpiły

powyżej roku do 3 lat

nie występują

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym 

z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Powyżej 3 do 5 lat

nie występują

nie występują

nie występują

kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według 

przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub 

leasingu zwrotnego

Powyej 5 lat

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych 

w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie występują

nie występują
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(główny księgowy)     (rok, miesiąc, dzień)               (kierownik jednostki)            

nie wystąpił

kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów 

stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych skłądników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

nie wystąpiły

łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie występują w Jednostce

kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

inne informacje

kwota środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia, 

badania okresowe) w 2021 roku wyniosła 248.763,84 zł.

nie występują

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków 

trwałych w budowie w roku obrotowym

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie wystąpiły

nie wystąpiły w roku sprawozdawczym

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

inne informacje

nie występują

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik 

finansowy jednostki

nie występują


