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Z,estawienie zmian w fundu§zu jednostki

§porądzony na (Łień 2019-123l
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Rydułlo§,t,

Numer identyfikac! ny RLc()N
27218]832
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,o podarku,@ zalącznik 12. lnformacja dodatkowa.

l. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obeimuie W szczególności:

t

1.1 nazwę jednostki

lvtlEJsKl zEsPÓŁ oBsŁUGl PLACÓWEK ośwtłrowYcl

siedzibę jednostki

Ł-280 Ryduftowy

adres jednostki

ul, Raciborska 369

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

obsługa finansowo-księgowa ,administracyjna i organizacyjna W rozumieniu art.loa-lod ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dla jednostek określonych odrębną uchwałą Rady
Miasta Rydultowy.
Zespół Wykonuje róWnież zadania gminy W zakresie realizacji programóW z udziałem środkóW
zewnętrznych.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Rok 2019

3, Wskazanie, że sprawozdanie iinansowe zawiera dane łączne, jeżeli W Skład iednostki nadrzędne,i

lub jednostki samorządu terytorialnego Wchodzą jednostki sporządzające samodzielne

sprawozdan ia iinansowe

Sprawozdanie jednostkowe

4. omóWienie przyiętych zasad (polityki) rachunkowości, W tym metod Wyceny aknywów ipasywóW

(także amortyzacji)



Aktywa i pasywa Są Wyceniane -przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości W sposób
przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra
Rozwo|u i Finansów z dnia 13 września 2017r.W sprawie rachunkowości oraz planów kont - W
nast9puiący sposób:
l.Środki trwałe otrzymane na mocy decyżji organu administracyjnego są Wyceniane Według ceny
określonej W tej decyzji
2,Składniki majątku mające cechy środkóW trwałych lub Wartości niematerialnych i prawnych oraż
Wartość początkową poniżej 500,00 Złotych zalicza się bezpośrednio W koszty .Jeżeli cena nabycia
przekracza 50,00 złDtych szł<eła wprowadza się jednocześnie składnik do ewidencji
ilościowej, niebilansowej,
3,Składniki majątku spełniające Warunki zaliczania ich do środkóW trwałych Iub Wartości
niematerialnych i prawnych,o Wartości początkowej od 500,00 żłotych do 10 000,00 złotych,a także
-bez Względu na górną granicę tej Waności - meble ,Zalicza się do pozostałych środkóW trwałych
lub Wartości niematerialnych i prawnych oraz Wprowadza do ewidencji bilansowej .od tego rodzaju
składnikóW majątku dokonuje się odpisóW umorzeniowych W miesiącu przyjęcia ich do używania.
4.składniki majątku o Wartości początkowej powyżej 10 000,00 złotych zalicza się do środkóW
trwatych Iub Wartości niematerialnych i prawnych oraz Wprowadża do ewidencii bilansowej tych
aktywóW Dokonywanie odpisóW amoń}rzacyjnych rozpoczyna się począWszy od miesiąca
następującego po miesiącu oddania składnika do używania ,Według stawek podatkowych,
s,Wszystkie nakłady na ulepszenie środkóW trwałych przekraczające Wańość 10 000,00 złotych
podwyższają Wartość początkową tych środkóW trwałych ,a nakłady nieprzekraczające 10 000,00
złotych są odnoszone W koszty bieżącego okresu.
6.Nie rozlicza się kosztów w czasie,co Wynika z powtarzalności ich Występowania W kolejnych
latach W kwotach pozwa|dących na uznanie że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało
istotnego Wpływu na ocenę sytuacji majątkowej ifinansowej oraz Wysokość Wyniku 1inansowego,

5, inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji
działania.

ll. Dodatkowe informacie i objaśnienia obejmują w szczególności:

,),.

L.1,. szczególowy zakres Zmian Wańości grup rodzajowych środkóW trwałych, Wartości niematerialnych i

prawnych, zawierający slan tych aktywóW na początek roku obrotowego, zwiększenia i

Zmniejszenia z tytułU: aktualizacji Wartości, nabycia, rozchodu, przemiesżczenia Wewnętrznego oraz

stan końcowy, a dla mąątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanóW i MułóW zmian

dotychczasowej amoĄżacji lub umorzenia



Wańość rynkową środkóW trwałych, W tym dóbr kultury - o iłe jednostka dysponuje takimi

dokonanych W trakcie roku obrotowego odpisóW aktualizujących Wartość aktywóW trwałych

dla długoterminowych aktywóW niefinansowych oraz długoterminowych aktywóW

le

nieamonyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środkóW trwałych, używanych na

umów naimu. dzierżawv i innvch umów. w wm z Mułu umów

oraz Wańośó posiadanych papieróW Wartościowych, W tym akcji i udziałów oraz dfużnych

Lp.
Wyszczególnienie pąierófi Wartościovtlych z

podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne
papiery Wartościowe i inne pąiery Wafiościovve

stan na koniec roku

llość Wartość

ólem

o odpisach aktua|izujących Wartość należności, ze Wskazaniem stanu na początek roku
zwiększeniach, Wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z

odpisy aktualiZujące
należności Według pozycji

Zniany stanu odpisóWw ciąu roku

o stanie rezerW Wedlug celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach

zobowiązań długoterminovvych Według pozycji bilansu o pozostałym od dnla bilansowego,

1 roku do 3 lat

I

należności



Nie dotyczy

b) powyŻej 3do5lat
Nie dotyczy

c) powyżei 5 lat

Nie dotyczy

1.10, kwotę zobowiązań W sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami

podatko\^/ymi (leasing operacyjny), a według przepisóW o rachunkowości byłby to leasing finansowy

lub zwrotny z podział-.m na kwołę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu

zwrotneqo

Nie dotyczy

L.I1. Ęczną kwotę zobov,liązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze Wskazaniem charakteru i

f ormy tych zabezpieczeń

Lp,
Kllota Zobowiąan

zabezpieczonych na m4ątku
iednostki

RodZą Zabezpieczenia na mąątku K\łota z zŃezpieczenie

ogółem

LIz. Ęczną kwotę zobowiązań Warunkowych, W tym róWnież udzielonych przez jednostkę gwaranc,ii

poręczeń, także Wekslowych, nievvykazanych W bilansie, ze Wskazaniem Zobowiąań
zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.
Wyszczególnienie według rodzĄów

zobowiąan warunkoMĄ/ch

WartŃć zobowiązan Warunkowych Wedłuq staflu na

początek roku obroto\il€go koniec roku obrotowego

ogółem

Lp.

K\tt/ota zobowiąań vvarunko\^/ych

Zabezpieczonych na m4ątku
jednostki, z podziałem na rodzą

zobo.rięń

Rodzaj Zabezpieczenia na
mąątku KWota zabeżpieczenia

cgólem

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych lozliczeń międzyokresowych W tym kwotę czynnych

lozliczeń międzyokresowych kosztóW słanowiących różnicę między Wartością otrzymanych

rinansowych składnikóW akt}Ą/VóW a zobowiązaniem zapłaty za nie
Nie dotyczy

L.L4. lącżną kwotę otrzymanych prZeZ jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych W bilansie
Nie dotyczy

1. ]"5, kwotę Wypłaconych środkóW pieniężnych na śWiadczenia pracownicze



1.16. inne informacje

2.

2,L ń,/ysokość odpisóW aktualizujących Wartość zapasóW

Nie dotyczy

kosa Wylvorzenia środkóW trwalych W budowie, W tym odsetki oraz różnice kursowe, które

powiększyły koszt Wytworzenia środkóW tMałych W budowie w roku obrotowym

Lp,

Koszty poniesione W ciągu roku na budowę środkóW trwałych
w budowie

ogółem W tym:
odsetki różnice kursotue

Ogółem

kwotę i charakter poszczególnych pozycii przychodów lub kosaóW o nada/q/cza,inei Wartości lub

które Wystąpiły ancydentalnie

Nie dotyczy

2.5, inne informacje

lnne informacje niż Wymienione powyżej, jeże|i mogłyby w istotny Sposób Wpłynąć na ocenę sytuacji

majątkowej i finansowej oraz Wynik finansowy jednostki

(g}óWny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

2d i'lAn tom

(kierownik iednostki)
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