
  INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: 

1.  

1.1 Nazwa jednostki 

 Dzienny Dom Senior + w Żelazkowie  

1.2 Siedziba jednostki 

 Żelazków 136, 62-817 Żelazków 

1.3 Adres jednostki 

 Żelazków 136, 62-817 Żelazków 

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki 

  Dzienny Dom Senior + jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Żelazków. Dom Seniora realizuje zadania zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w oparciu o: - Ustawę z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), - Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), -  Ustawę z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), - Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U  z 2019 poz.351), a także   Statutu Dziennego Domu 
Senior+ w Żelazkowie zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Żelazków Nr XXXVIII/360/2018 z dnia 20  września 2018r. Dzienny Dom Senior + jest instytucją wspierającą ludzi starszych z terenu 

gminy Żelazków, chroniącą seniorów przed samotnością i wykluczeniem. Wszystkie działania prowadzone w jednostce nakierowane są na utrzymanie seniorów w dobrej sprawności psychofizycznej 
i zaspokojenie potrzeb ludzi starszych (art. 51.1 ustawy o pomocy społecznej) 

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 od 01.01.2020 do 31.12.2020 

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) 



  

WNiP nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej 

decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie 

wartościami tego samego rodzaju, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.  WNiP  o wartości nieprzekraczającej 200 zł księguje się bezpośrednio w koszty na podstawie 

dowodu księgowego, bez obowiązku prowadzenia ewidencji. WNiP o wartości przekraczającej 200 zł, ale nieprzekraczającej 10.000 zł , podlegają ewidencji ilościowo-

wartościowej i są umarzane w miesiącu przyjęcia do używania. WNiP o wartości początkowej powyżej 10 000 zł ustalonej w przepisach o podatku dochód od osób prawnych, 

podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oddano je do użytkowania. Odpisów 

umorzeniowych dokonuje się na koniec roku obrotowego jednorazowo za okres całego roku budżetowego. WNiP o wartości powyżej 10 000 zł umarza się wg stawki 50 %. 

Wycenia się:a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu  b) w przypadku darowizny – według wartości 

rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu, 
c) w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta,                                                                                                                                                                                                              

d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej przez inną jednostkę budżetową – według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu.                                                                                                                                                                                                            

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów i dóbr 

kultury, które nie podlegają umorzeniu. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej  200 zł księguje się bezpośrednio w koszty na podstawie dowodu księgowego, bez 

obowiązku prowadzenia ewidencji. Środki trwałe o wartości przekraczającej    200 zł, ale nieprzekraczającej 10 000 zł zalicza się w koszty w momencie oddania do używania i 

ewidencjonuje się e ewidencji ilościowej –wartościowej . Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000 zł ustalonej w przepisach o podatku dochód od osób prawnych, 

podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oddano je do użytkowania. Odpisów 

umorzeniowych dokonuje się na koniec roku obrotowego jednorazowo za okres całego roku budżetowego. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych środków trwałych stosuje się 

stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe w budowie (inwestycje) obejmują koszty poniesione w okresie budowy, montażu, 

przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów 

zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również: 

a) niepodlegający  odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 
b) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, 

c) opłaty notarialne, sądowe i inne, 

d) odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wypłacane do zakończenia budowy. 

Do kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów ogłoszeń, przetargów i innych związanych z realizacją inwestycji, które poniesione zostały przed udzieleniem zamówień 

związanych z jej realizacją oraz kosztów ogólnego zarządu. 
 
 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

5. inne informacje 

 nie dotyczy 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia: 

1.  

1.1. 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, a dla majątku amortyzowanego 

– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 



      Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych 

 

Nazwa grupy 

rodzajowej środków 

trwałych 

Wartość 

początkowa 

(brutto) 

 – stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zwiększenie wartości początkowej  

Ogółem 

zwiększenie 

wartości 

początkowej 

(3 + 4 + 5) 

Zmniejszenie wartości początkowej  

Ogółem 

zmniejszenie 

wartości 

początkowej 

(7 + 8 + 9) 

Wartość 

początkowa – 

stan na 

koniec roku 

obrotowego 

(2 + 6 – 10) aktualizacja 

 

 

przychody 

 

przemieszczenie 
 

zbycie 

 

likwidacja 

 

inne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Maszyny , 

urządzenia i aparaty  

ogólnego 

zastosowania 

(grupa4) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Urządzenia 

techniczne (grupa 6) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe środki 

trwałe (grupa 8) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          0,00 0,00 0,00 

           

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 
Umorzenie 

– stan 

na początek 

roku 

obrotowego 

 

Zwiększenia w ciągu roku 

obrotowego 

 

 
Ogółem 

zwiększenie 

umorzenia 

(13 + 14 + 15) 

 

 
 

 Zmniejszenie 

umorzenia 

 

 
Umorzenie 

– stan na koniec roku 

obrotowego 

(12 + 16 – 17) 

 
Wartość netto środków trwałych 

 
aktualizacja 

 

amortyzacja za 

rok obrotowy 
 

inne 
stan na początek 

roku obrotowego 

(2 – 12) 

stan na koniec roku 

obrotowego 

(11 – 18) 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 

 

Nazwa wartości 

niematerialnych 

i prawnych 

Wartość 

początkowa 

(brutto) 

 – stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zwiększenie wartości początkowej  

Ogółem 

zwiększenie 

wartości 

początkowej  

(3 + 4 + 5) 

Zmniejszenie wartości początkowej  

Ogółem 

zmniejszenie 

wartości 

początkowej  

(7 + 8 + 9) 

Wartość 

początkowa – 

stan na koniec 

roku 

obrotowego 

(2 + 6 – 10) aktualizacja 

 

przychody 

 

Przemieszczenie 

/Inne 

 

zbycie 

 

likwidacja 

Przemies

zczenie/ 

Inne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Licencje 5.132,57 0,00 602,70 0,00 602,70 0,00 0,00 0,00 0,00 5 735,27 

           

           

Razem 5.132,57 0,00 602,70 0,00 602,70 0,00 0,00 0,00 0,00 5 735,27 

 

Umorzenie 

 - stan na 

początek roku 

obrotowego 

 

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego 

 

 

Ogółem 

zwiększenie 

umorzenia  

(13 + 14 + 15) 

Zmniejszenie 

umorzenia 

Umorzenie  

- stan na koniec 

roku obrotowego 

(12 + 16 – 17) 

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych 

stan na początek  

roku obrotowego 

(2 – 12) 

stan na koniec  

roku obrotowego 

(11 – 18) aktualizacja 

amortyzacja 

za rok 

obrotowy 

inne 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

5132,57 0,00 602,70 0,00 602,70 0,00 5735,27 0,00 5735,27 

         

         

5132,57 0,00 602,70 0,00  602,70 0,00  5735,27 0,00 5735,27 
 

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 

 nie dotyczy 
 

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz 

długoterminowych aktywów finansowych 

 nie dotyczy 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

 nie dotyczy 
 

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 

leasingu 

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



 nie dotyczy 

1.7. 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) 

 

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

 nie dotyczy 

1.9. podział   zobowiązań   długoterminowych  o   pozostałym   od   dnia   bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 

 nie dotyczy 

b) powyżej 3 do 5 lat 

 nie dotyczy 

c) powyżej 5 lat 

 nie dotyczy 

1.10. 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 

 nie dotyczy 

 

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

 nie dotyczy 

1.12. 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 dotyczy 

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością 

otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 

 nie dotyczy 

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 

 nie dotyczy 

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 



  
 

                  Wypłacone środki na świadczenia pracownicze 

 
 
 

Wyszczególnienie 

Wartość za poprzedni 

okres 

Wartość za obecny okres 

1 2 4 

Wynagrodzenia oraz składki społeczne 89.332,39. 300.450,16 

Nagrody jubileuszowe 0,00 10.291,05 

Odprawy emerytalne, rentowe i inne świadczenia 

należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy 

0,00 0,00 

Odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalenty 

wynikające z zasad bhp 

0,00 0,00 

Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne 500,00 300,00 

Okulary korygujące i inne świadczenia należne 0,00 0,00 

Razem 89.832,39 311.041,21 
 

1.16. inne informacje 

 nie dotyczy 

2.  

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

 nie dotyczy 

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 

 nie dotyczy 

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

 nie dotyczy 

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 

 nie dotyczy 



2.5. inne informacje 

 nie dotyczy 

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

 nie dotyczy 

 
 
 
 

..........Iwona Razik             2021-03-30 ..............Katarzyna Nowak............................ 

      (główna księgowa) (rok, miesiąc, dzień)      (kierownik jednostki) 

 


