
Załącznik nr 12 

                                                       INFORMACJA DODATKOWA 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.   

1.1 nazwę jednostki 

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

1.2 siedzibę jednostki 

   w  Przemyślu   

1.3 adres jednostki 

   37-700 Przemyśl pl. Dominikański  3 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

  Głównym celem działania Centrum jest realizacja zadań samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,udzielania 
wsparcia osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, usamodzielnianiu się osób oraz integracji ze 
środowiskiem. 

 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

     Za rok 2018  (od 01-01-2018r. do 31-12-2018 r.) 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane  łączne 

   Dane jednostki 

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

   W załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie przyjęcia zasad polityki 
rachunkowości  są zgodne z jednolitymi zasadami ustalonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj. Dz. U z 
2018r poz. 395 z późn. zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w rachunkowości oraz 
planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 
granicami  Rzeczpospolitej Polskiej (dz. U. z 2017 r. poz. 1911)., według zakładowego  planu kont, umożliwiającego 
sporządzenie sprawozdań finansowych. 
W księgach rachunkowych  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  ujmuje  wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz 
przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, które wpłynęły do 
jednostki w terminie do 15 stycznia, niezależnie od terminu ich płatności, a w okresach miesięcznych  te które dotyczą 
poprzedniego miesiąca i wpłynęły do Centrum   do   5 następnego miesiąca. Faktury gotówkowe  inne płatności dokonane z 
kasy ujmowane są w ciągu roku pod datą rzeczywistego wydatku w raporcie kasowym. Środki pieniężne w kasie i na rachunku 
bankowym wycenia się  wg wartości minimalnej. 
 Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów. 
1) Zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie  w  Przemyślu stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów według reguł określonych w ustawie o 
rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 
2) Wartości niematerialne i prawne: 
a) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjuje się w cenie nabycia na którą składa się cena 
zakupu  powiększona o koszty montażu, instalacji, uruchomienia. 
b) natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości 
określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w formie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. 
c) Wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza  kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych , w tym związanych z pomocami dydaktycznymi finansuje się ze środków  na inwestycje i umarza się je stopniowo 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie według stawek określonych w załączniku do  tej ustawy. 
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej  równej lub niższej od wartości określonej  w ustawie o podatku 
dochodowym od osób prawnych, które zakupione zostały ze środków na wydatki bieżące umarz się jednorazowo, spisując całą 
wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. 
3) Rzeczowe aktywa trwałe : 
a) środki trwałe, 
b) pozostałe środki trwałe, 
d) inwestycje. 



1. Środki trwałe- są to środki określone w art.3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości o wartości przekraczającej wielkość w 
przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. powyżej 10.000,zł). 
2. Pozostałe środki trwałe są to środki o wartości nie przekraczającej wielkości  w przepisach o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tj. 10.000. zł  oraz o wartości początkowej powyżej 500 zł- podlegającej ewidencji ilościowo – wartościowej  
3. Środki trwałe  w budowie ( inwestycje). 
Środki trwałe to składnik aktywów o przewidywanym okresie dłuższym  niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczenia 
na potrzeby jednostki. 
Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytku wycenia się : 
- w przypadku zakupu – według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu, w tym koszty 
transportu, załadunku i przeładunku, ubezpieczenia sortowania, opłat notarialnych oraz koszty związane z przystosowaniem 
składnika majątku do używania. Do kosztów zakupu nie  zalicza się kosztów pośrednich związanych z zakupem, cenę należy 
pomniejszyć o rabaty. 
- w przypadku darowizny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, ceny wynikającej z umowy lub 
aktu notarialnego albo oświadczenia darczyńcy. 
- w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według warności wynikającej z posiadanych dokumentów a w przypadku 
ich braku według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. 
- w przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej przez inną jednostkę budżetowa według wartości określonej 
w dokumencie przekazania.  
Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzenia ustalonych na 
dzień bilansowy. Wartość środków trwałych może ulec zwiększeniu wyniku aktualizacji o wyceny w przypadku gdy Minister 
Finansów określi w drodze rozporządzenia tryb terminy aktualizacji wyceny środków trwałych. Skutki aktualizacji wyceny 
należy odnieść na fundusz jednostki.  
 Środki trwałe powyżej 10.000 zł  ewidencjuje się na koncie 011 „ Środki trwałe” prowadzi się analitykę w ewidencji 
księgowej w szczegółowości do grupy i podgrupy. 
Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 „ Umorzenia środków trwałych oraz warności niematerialnych i 
prawnych”  Amortyzacja  konto 400 „Amortyzacja” 
W jednostce przyjęto metodę liniowa umarzania majątku trwałego. 
Odpisów umorzenia dokonuje się począwszy od miesiąca następnego po  miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości 
niematerialnej i prawnej. 
Pozostałe środki trwałe o wartości do 10.000 zł. na koncie 013 „ Pozostałe środki trwałe” 
Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013  umarza się je w 100% w miesiącu 
przyjęcia do używania , umarzanie to księguje się na koncie 072 –„ Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych  w korespondencji z kontem 401 „ Zużycie materiałów i energii” lub kontem 402 „ Usługi obce”  . 
Umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania , umarzanie to księguje się na koncie 
 072 –„ Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych  w korespondencji z kontem 401 „ 
Zużycie materiałów i energii lub kontem 402 ; Usługi obce’’.  
4.Odpis aktualizujący należności- wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z 
wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te 
fundusze. Wartość odpisów aktualizujących należności tworzy się najpóźniej na dzień bilansowy.  
5) Należności uznaje się za wątpliwe w przypadku: 
a) dłużnika postawionego w stan likwidacji lub w stan upadłości - ustala się wówczas odpis aktualizacyjny spowodowany utratą 
wartości w wysokości różnicy pomiędzy kwotą należności wynikającą z ksiąg rachunkowych i wartością gwarancji lub innego 
zabezpieczenia należności zgłoszonego likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym. Wartość 
należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, 
w odniesieniu do należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stanu upadłości - do wysokości należności nie 
objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu w postępowaniu 
upadłowościowym, 
b) oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenie postępowania upadłowościowego, gdyż majątek dłużnika 
nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłowościowego ustala się wówczas odpis aktualizujący 
spowodowany utratą wartości w pełnej wysokości kwoty należności wynikającej z ksiąg rachunkowych. Wartość należności 
aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w 
odniesieniu do należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o upadłość, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na 
zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego –w pełnej wysokości należności, 
c) kwestionowana przez dłużnika należność lub zaleganie przez niego z zapłatą a ocena sytuacji majątkowej i finansowej 
dłużnika wskazuje na to, że spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna- ustala się wówczas odpis 
aktualizujący należności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 
dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą 
dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest 
prawdopodobna- do wysokości należności niepokrytej gwarancją lub innym pokryciem należności. 
d) podwyższenia należności już wcześniej aktualizowanej z powodu utraty wartości-ustala się wówczas odpis aktualizujący 
spowodowany utratą wartości w kwocie odpowiadającej podwyższeniu należności wcześniej powstałej i już aktualizowanej. 
Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu 
aktualizującego, w odniesieniu do należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do 
których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego-w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania. 
e) należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych 
sytuacją majątkową, rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców ustala się odpis aktualizujący spowodowany 



utratą wartości uwzględniając stopień odzyskania należności w latach ubiegłych. 
f) należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. 
6) Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności: 
a) odpisów aktualizujących  dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności na podstawie przeprowadzonej analizy 
dokumentów i sytuacji poszczególnych kontrahentów. 
b) dla należności wymienionych w . e ustala się ogólnie odpisy aktualizujące wyliczone odrębnie dla poszczególnych grup 
należności. 
c) odsetki naliczone i niezapłacone na dzień 31 grudnia podlegają odpisowi aktualizującego w 100% w pełnej wysokości ,tak 
jak należność główna, 
d) dokonane odpisy aktualizujące należności mają wyłącznie znaczenie do celów bilansowych, 
e) odpisów dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy, 
f) odpis aktualizacyjny pozostaje w księgach tak długo, jak długo istnieje szansa na odzyskanie należności, której dotyczy. Jeśli 
uprzednio dokonane odpisy okazują się zbędne, to nie później niż na dzień bilansowy, należy je odpowiednio skorygować, 
doprowadzając stan należności do ich realnej wartości. 
 W związku z powyższym PCPR ustala zasady dokonywania odpisów aktualizujących uwzględniając strukturę czasową oraz 
prawdopodobieństwo spłaty należności w całości lub w części. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu 
przyjęto trzy przedziały czasowe tj: 
30-60 dni od dnia wymagalności odpis 20% kwoty przewidzianej do zapłaty  
61-90 dni od dnia wymagalności odpis 40% kwoty przewidzianej do zapłaty   
Powyżej 91dni wymagalność odpisu 100% kwoty przewidzianej do zapłaty 
Powyższe przedziały czasowe ustalono według zasady oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika oraz 
prawdopodobieństwo spłaty należności. 
  Należności krótko terminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całości  lub części należności z innych 
tytułów  niezaliczanych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości nominalnej zapłaty, czyli 
łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj.  w wysokości netto  czyli po pomniejszeniu o 
wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych. 
Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na  
koncie  860 „ Wynik Finansowy” . 
Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w : - zespole 4 kont tj. na kontach kosztów rodzajowych. 

RRachunek Zysków i strat jednostki sporządzany jest wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do  Rozporządzenia Ministra 
RRozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie  rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych 
oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami  Rzeczpospolitej Polskiej (dz. U. z 2017 r. poz.911 

 
 
 
  
 

 

  

 

5. inne informacje 

    

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

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 

11  Środki trwałe 
a. maszyny i urzadzenia techniczne grupa  3-6       BO   8.778,65      Likwidacja   8.778,65             BZ            0,00 
b.narz.przyrządy.ruch.i wyposażenie gr,  8            BO    4.200,00                                                      BZ    4.200,00 
013 Pozostałe środki trwałe 
      BO 101.850,22 w trakcie roku dokonano zakupu na kwotę 4.715,50 ( szafki ,fotele komputer ,ups,stojak   
telefon dokonano likwidacji na kwotę 4.845,00 (zestaw komputerowy,monitor,drukarka. ups) BZ 101.720,72 
020 -Wartości  niematerialne i prawne 
     BO 16.281,17 w trakcie roku nie dokonano likwidacji ani zakupu BZ 16.281,17 



071 Umorzenie środka trwałego 
     BO  12.978,65  na koniec roku BZ4.200,00 wartość umorzenia  likwidacji w ciągu roku  8.778,65 ( dotyczy 
     likwidacji srodka trwałego grupy 4 drukarka laserowa 
072 Umarzanie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
       BO 118.131,39     BZ 118.001,89 ( w ciągu roku obrotowego dokonano odpisu i umorzenia  4.845,00  
      - 4.715,50) 

 

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 

   Nie dotyczy 

1.3. kwotę 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 

   Nie dotyczy 

1.6. liczbę 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) 
stan odpisów aktualizujących należności  konto 290 
decyzje o odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz  placówkach   
opiekuńczo- wychowawczych               BO 154.693,15 zwiększanie 840,00 wplata -963,96    BZ 154.569,19   

 

   Nie dotyczy 

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. kwotę 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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 

  Nie dotyczy 

1.12. łączną kwotę 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. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 

  Nie dotyczy 

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

   Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w trakcie roku w tym;                                       699.873,62 
Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z pochodnymi                                                            653.987,41                      
Nagrody Jubileuszowe                                                                                                                     26.715,60 
Odprawy emerytalno rentowe                                                                                                                  0,00 
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych                                                            16.352,00 
Inne świadczenia pracownicze (wydatki poniesione zagwarantowaniem                                         2.818,61 
 pracownikom Bhp,  sfinansowanie okularów korekcyjnych, szkolenia pracownicze 
badania  profilaktyczne 

1.16. inne informacje 

    

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

   Nie dotyczy 

2.4. informację 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 

    

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

    

 

.......................................... 
(główny księgowy)                   2019-04-15 

(rok, miesiąc, dzień)   .......................................... 
(kierownik jednostki) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 


