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lNFORMACJA DODATKOWA

|. Nip ywńfuizorrieRfć3p}*\fiłil€8dffi,"n"o*"go, obejmuje w szczególności :

1

1,1 Nazwę jednostki F--T.l ,riiijJ'l \\t,' 'V..'l Jl' l),,?lrltl'llU

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu 4{§d§§§g9r!3
1.2 Siedzibę iednostki r n _nb- 20trg

ul. Wschodnia 26B, 62-030 Luboń
\v^lrtrwu

1.3 Ądres jednostki l* -;ilł,ąeEflikóW ."" """ "'"""" """

ul. Wschodnia 26B, 62-030 Luboń .]

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalnośc wspomagająca edukację, działalność W zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

c,l_01 -201 8 - 31 -12-2018

3,
ily'skazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli W skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą
ednostki sporządzające samodzielne sprawozdania fi nansowe

Nie dotyczy

4. Omółienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywół i pasywół (także amońyzacii)

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu z dnia 'l6.05.2018 r,, nie wykraczają poza zasady
określone w ań. 4-8 ustavt/y z dnia 29 wześnia 1994 r. o rachunkowości,

5. lnne informacje

Brak

ll. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1

1.1

Szczegołowy zakres zmian wańości grup rodzajowych środków trwałych, wańości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywó^/ na
początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wańości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia Wewnętrznego oraz stan
końcowy, a dla majątku amońyzowanego - podobne przedstawienie stanó^/ i tytułó,v zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

załącznik nr 1 i nr 2

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

załącznik nr 3

l.J.
Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisół aktualizujących wańość aktywół trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywó/v
niefi nansowych oraz długoterminowych aktywór fi nansowych

załączniknr 4

1.4. /Vańość gruntół użytkowanych wieczyście

.ałącznik nr 5

1,5.
r'Vańość nieamońyzowanych lub nieumazanych przez jednostkę środkó^, truałych, używanych na podstawie umór najmu, dzieżawy i innych
.lmół, w tym z tytułu umół leasingu

Załącznik nr 6

1.6. -iczbę oraz wańość posiadanych papierów wańościowych, w tym akcji i udziałół oraz dłuźnych papieróru wańościowych

załącznik nr 7

1.7 .

Dane o odpisach aktualizujących wańość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykozystaniu,
rozwiąaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek
zagrożonych)

Załącznik nr 8

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utwozenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiąaniu i stanie końcowym

załącznik nr 9

Progman Finanse DDJ 11.1.1.3, Wolters Kluwer Polska sp, z o.o., tel, 801 04 45 45,22 535 88 00 http://Www.progman,Wolterskluwer.pl, e-mail: biuro@progman.com.pl
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1.9.
podział zobowiąań długoterminowych Według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub Wynikającym z innego
tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej ,l roku do 3 lat

Brak

b) powyźej3do5lat

Brak

powyżej 5 lat

załącznik nr 10

,1.1 0
Kwotę zobowiąań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z pzepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według
przepisó^, o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiąań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu
zwrotnego

załącznikff 11

1 .11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

załącznik ff 12

,l,12 Lączną kwotę zobowiąań warunkowych, w tym rółnież udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także Wekslowych, niewykazanych w
9ilansie, ze Wskazaniem zobowiąań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

załącznik nr 1 3

,l .13.
r'Vykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztóil
;tanowiących różnicę między wańością otżymanych finansowych składnikó,,l aktywół a zobowiąaniem zapłaty za nie

załączniknr 14

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych W bilansie

Załacznik nr 15

.15. Kwotę wypłaconych środkół pieniężnych na świadczenia pracownicze

załącznik nr 16

1.16. lnne informacje

załącznik nr 16

1 r'r'ysokość odpisó^/ aktualizujących wańość zapasół

załącznik nr 17

2.2,
Koszt Wytwozenia środkół trwałych W budowie, W tym odsetki oraz różnic.e kursowe, które powiększyły koszt Wytworzenia środkół trwałych w
budowie w roku obrotowym

załącznik nr 1B

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodó^/ lub kosztół o nadzwyczajnej wańości lub które vvystąpiły incydentalnie

załącznik nr 19

2.4.
lnformację o kwocie należnoŚci z tytułu podatkóiti realizowanych pEez organy podatkowe podległe ministrowi Właściwemu do spraw finansó^/
publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodó^/ budżetowych

załącznik nr 1 9

lnne informacje

Załącznik nr 19

J.
|nne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli moglyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy
ednostki

załącznik nr 19

Główny Księgowy

CY*r-&^l
Monka Nawrocka'

Monika Nawrocka 201 9-04-09

DYRmKToR PoRh,lDNl
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(głółny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
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Załącznik nr 1

1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych

aktywów trwałych - brak.

Tabela

l.p. WyszczegóI
-nienie

Wartośćpo
czatko-wa
(stan na 1

stycznia)

zwiększenia zmnle|szenla Wartość
poczatkow
a (stan na
31grudnia)

.9

lt(!
g

.g
tr
o,,

l^
_Y
.9
3

Eo
(!ź

(!

(o
T,,=

=

.9
trEgo .Ul

§ .g'E.=
E
N

1,.1,. Licencje na
użytkowani
e
programów
komputero
wych

40780,51, 1700,00 0 0 1700,00 0 330,00 0 330,00 42 L5o,5t

1,,2. pozostałe

wartości
niematerial
ne i prawne

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l. Razem
wartości
niematerial
ne i prawne

40780,51 1700,00 0 0 ].700,00 0 330,00 0 330,00 42 75o,5I

2.1,. Grunty

2.t.1 Grunty
stanowiące
własność
powiatu
przekazane
W

użytkowani
e wiecz.
lnnym
podmiotom

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ż.2. Budynki,
lokale i

obiekty

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



inżynierii
lądowej i

wodnej

2.3. Środki
transportu

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4. lnne środki
trwałe

306 328,62 65 677,82 0 0 ,65 677,8o 0 47 471-,43 0 47 47t,43 324535,0L

2. Razem
środki
trwałe

306 328,62 65 677,82 0 0 65 677,8o 0 47 47I,43 0 47 47I,43 324535,0L

3. Środki
trwałe w
budowie
(inwestycje

)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4, zaliczki na

środki
trwałe w
budowie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ll Razem
rzeczoWe
aktywa
trwałe
Q+3+4|

306 328,62 65 677,82 0 0 65 677,8o 0 47 477,43 0 47 47I,43 324535,01,

Głowly Księgowy

\\o,,"o.Łą
Monlka Nawrocka

TOR PoRAbNI

ttt o ł,rlbtLzitiską



7ałączniknr2

Zmiany stanu umorzenia/amorĘzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych

składników majątku trwałego - brak.

Tabela

l.p. Wyszczegó!
-nienie

umorzenia
- stan na 1

stycznia

zw!ekszenia zmniejszenia umorzenie
- stan na 31
grudnia

o
!

o

(!N>
N9.q396

l!E
NN>ot>o6
ELł*

.g
troN
c},=

N

E
0,N(!
ź,

9
ż6>

9ł }.6
ś€ i
s=€
oE;

,E
tr
o.)N

,9c
E
N

EoN
6ź

t,t. Licencje na

użytkowani
e
programów
komputero
wych

40780,51, t700,00 0 0 I7o0,00 0 330,00 0 330,00 42I50,5L

1,,2, pozostałe

wartości
niematerial
ne i prawne

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I Razem
wartości
niematerial
ne i prawne

40780,57 1700,00 0 0 I7oo,oo 0 330,00 0 330,00 42I5o,51,

2.1,, Grunty

2.L.1- Grunty
stanowiące
własność
powiatu
przekazane
W

użytkowani
e wiecz.
lnnym
podmiotom

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Budynki,
lokale i

obiekty
inżynierii

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



lądowej i

wodnei

2.3. Środki
tra nsportu

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,4, lnne środki
trWałe

306 328,6ż 65 677,82 0 0 65 677,82 0 47 47L,43 0 47 47I,43 324 535,0,],

2. Razem
środki
trwałe

3063ż8,62 65 677,82 0 0 65 677,82 0 47 47I,43 0 47 471-,43 3ż4 535,oI

3. środki
trwałe w
budowie
(inwestycje

)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. zaliczki na

środki
trwałe w
budowie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ll Razem
rzeczoWe
aktywa
trWałe
(2+3+4)

306 328,62 65 677,82 0 0 65 677,82 0 47 471-,43 0 47 47!,43 324 535,01

Główny Księgowy

ff*r-,Lol
Monika Nawrocka

DYt
ltlqr l



Załącznik nr 3

1.2.Aktualna wartość rynkowa środkówtrwałych wĘm dóbr kultury-o ile jednostka dysponuje

takimi informacjami - brak.

Tabela

L.p. Grupa KŚT Nazwa składnika
majątku

Wartość
ewidencyjna

Wartość
rynkowa

Różnica
wartości
ewidencyjnej
irynkowei

razem

Główny Księgowy

ff*"*&,ąl
Mónika Nawrocka

ltcl. Labuzittskrł



Załącznik nr 4

1.3.Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość akĘwów trwałych

odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych i długoterminowych aktywów

finansowych - brak.

Odpisy aktuatizujące wartość akĘwów trwaĘch
Tabela

l.p. Wyszczególnienie Stan
odpisów na
początek
roku

zwiększenia Zmniejszenia Stan
odpisów na
koniec roku

1. Wartości
niematerialne i

praWne

2. środkitrwałe
3. Srodk I trwałe W

budowie
4. zaliczki na środki

trwałe
5.1. Akcie i udziałv
5.2. lnne papiery

wartościowe
5.3. lnne

długoterminowe
aktvwa finansowe

5. Razem
długoterminowe
aktywa finansowe

6, Ogółem (1+2+3+4+5)

;łowny Księgowy

N**or{
ltląhika Nawrocka

ToR PORADYR
.Ł

tltąr I I, tltct ŁcłbuzilisJtu



1.4.Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - brak

Grunty użytkowane wieczyście

Załącznik nr 5

Tabela

Treść Stan na
początek
okresu

Zmiany stan na koniec
okresu

Zwiększenia zmniejszenia

Lokalizacja i

numer działki
powierzchnia
(m.kw)

Wartość (zł)

Lokalizacja i

numer działki
powierzchnia

(m.kw)

Wartość (zł)

Razem
powierzchnia
(m.kw)

Wartość (zł)

jłówny Księgowy
(*r,ro.,iLr,'

!\lfcnika Nawrocka

R



Załącznik nr 6

l.S.Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałch,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów ( w tym leasingu) - brak.

Tabela

L.p. Wyszczególnienie Stan na
początek roku

zwiększenia zmniejszenia Stan na
koniec roku

I Grunty
2, Budynki, lokale, obiekty

inżynierii lądowej i

wodnei
3, Urządzenia techniczne i

maszvnV
4, Srodki transportu
5. lnne środki trwałe

Razem

Główny Księgowy

ff**-a"ł
Mon\ka Nawrocka

,$
lIIąr ,



Załączniknr7

1.6. Liczba oraz wartość paplerów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych

papierów wartościowych - brak.

l.p. Wyszczególnienie Stan na 1

stvcznia
zwiększenia zmniejszenia Stan na 31

grudnia

ilość wartość ilość Wartość ilość wartość ilośc wartość
1 Akcje
1,.1,.

1,.2

2, Udziały
2.t.
2,2

3. Dłużne papiery
wartościowe

3.1.

3.2

4. lnne papiery
wartościowe

4.L.
4.2.

Razem

Giówn5, !{sięgowy
(|tr y.,rrroc!,,,,/

fń:l;łl;a Nalyrucr,,ł
ttcL ł,ctbtLzttisltct



1.7.Dane o odpisach aktualizujących należności - brak.

Załącznik nr 8

Tabela

l.p. Wyszczegó!nienie
(grupa
należności)

Stan na l
stycznia

zwiększenia zmniejszenia Stan na
31
grudniaspłata umorzenle razem

1,.

2.

Razem

i"j ł,J\,,ł i,l y Ksi ę g awy

|Ii, ,,r,r,r-,tr^,/
ful, l 1,1lł. a t ł :l nt rc c kłl



1.8. Dane o stanie rezerw brak.

Załącznik nr 9

Tabela

l.p. Wyszczególnienie
(rodzaj rezerw wg
celi ich
utworzenia

Stan na 1

stycznia
zwiększenia zmniejszenia Stan na 31

grudniawykorzystanie rozwiązanie razem

1.

2.

razem

Główny Księgowy

,",ffW,;,,# Łclbuzitiskłt



1.9.Zobowiązania długoterminowe (pozostaĘ okres spłaty) - brak.

Główny Księgowy

Xr^ro-J^ą'
Mońka Nawrocka

Załącznik nr 10

Tabela

l.p. Wyszczególnienie
(zobowiązania wg
pozycji bi!ansu)

Okres wymagalności razem
Powyżej 1roku

do 3 lat
Powyżej 3 Iat do 5 lat Powyżej 5lat

Stan na

t
stvcznia

31
grudnia

1

stvcznia
31

grudnia
1

stycznia
3t

grudnia
1

stvcznia
31grudnia

1,

2

razem



Załącznik nr 11

Kwota zobowiązań wynikających z leasingu finansowego i zwrotnego - brak.

!.p. Przedmiot leasingu Leasing finansowy
Kwota zobowiązań

Leasing zwrotny
Kwota zobowiązań

Na 1stvcznia Na 31grudnia Na 1stycznia Na 31erudnia
1

ż

razem

Główny Księgowy

ffa,u"oc!*l
Monjka Nawrocka

DYRE
J,

łlłclr I It



Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki- brak.

Zalączniknr t2

Tabela

I.p. Wyszczególnienie (rodzaj
zabezpieczeń)

Kwota
zobowiązania

Wyszczególnienie
(forma i

charakter
zabezpieczeń)

Kwota
zabezpieczenia

1,

2

razem

Głowny Księgowy



Załącznik nr 13

Łączna kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie - brak.

Tabela

L.p. Wyszczególnienie (rodzaj
zobowiązania waru n kowego)

Kwota
zobowiązania
warunkowego

Forma icharakter
zabezpieczenia
warunkowego

Kwota
zabezpieczenia

I
ż

razem

Głowny Księgowy

ffa^r,r*ł^ł
Molika Nawrocka'

DYR
.t

lngr



1.13. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - brak.

Załącznik nr 14

Tabela

L.p. wyszczególnienie Stan na 1 stycznia Stan na 31 grudnia

I czvnne rozliczenia miedzvokresowe
1

2.

razem

ll Bierne rozliczenia m iedzvokresowe
1,

2

Razem

Główny Księgowy

§a^ro"cl^z
Monika Nawrocka'

DYR

J
l lIgr

ponłolnrr



Załącznik nr 15

L.t4. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - brak.

L.p. Wyszczególnienie
(rodzaj otrzymanych gwarancji i

poręczeń)

Kwota otrzymanych
gwarancji iporęczeń

Kwota zobowiązań
zabezpieczonych
otrzymanymi gwarancjami
i poreczeniami

L

2.

Razem

Główny Księgowy

,",k:My



Załącznik nr 16

1.15.Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela

W kwotach wypłaconych świadczeń nie zostały uwzględnione następujące składniki:

pochodnymi (US i FP - pracodawca):

o Dodatekwiejski -204O5,2Izl.
o Ekwiwalent za odzież roboczą - 1500,00 zł.

. Środki do spożycia (woda) wynikające z przepisów BHP - 95,94 zł.

Razem: 220OI,L5 zl.

§ 4110 - składki na US - 3 488,93 zł.

§ 4120 - składki na F.P. - 3L6,6L zł.

niebędącymi pracownikami). Od wypłaconych umów nie były naliczone składki US 1 FP.

1.16 Inne informacje - brak.

-]łownv Ksieoowv
U^-;,Ń

Monika Nawrocka

L.p. Rodzaj wypłaconych świadczeń Kwota wypłaconych świadczeń

I Świadczenia obowiązkowe
1- -wynagrodze n ia p racown i ków, w raz ze skład ka m i 1368 213,49

2 -premie, nagrody(w tym jubileuszowe) 52059,52

3 -dodatkowe wVnagrodzenie roczne lo5 ż3ż,49

4 -ekwiwalenty za niewykorzystany urlop 8 62L,16

5 - odprawa emerytalna 13 767,o9

razem 1,547 893,75

ll Świadczenia nieobowiązkowe
t

razem

ToR PoRA

tłtclr 17rt nrl LąbtLziitskcł



2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - brak.

Załączniknr L7

Tabela

L.p. Rodzaj zapasów
dIa których
zastosowano
odpis

Stan
odpisów
na1
stycznia

zwiększenia zmnteJszen!a Stan
odpisów
na 31
grudnia

Wykorzystanie
zapasów

Rozwiązanie
odpisu

razem

7

2

razem

,i,nV KsieoowvN,
Ytot^-sl"cęlad

".'}i_lnika Nawrocka



2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - brak.

Załącznik nr 18

Tabela

L.p. Nazwa zadania
inwesĘcyjnego

Koszt
wytworzenia
wg stany na 1
stycznia

koszt wvtworzenia w bieżacvm roku
ogółem W tym

odsetki Różnice
kursowe

1

2

3

Razem

Głównv ksieoowv

\Yr^o-J^'
Mońika Nawrocka



Załącznik nr 19

2.3. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiĘ incydentalnie - brak.

Tabela

2.4. Należności o charakterze podatków - brak.

2.5. lnne informacje - brak.

3. lnne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpĘnąć na ocenę

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki -brak.

:ii:viliry Łisięgowy
( l u,,r,c :!.2^l

Ąi,lniąa iłuurłlckz,

DYR
.}

ttlr1l, l l

L.p. wvszczególnienie charakter zdarzenia kwota zdarzenia

l Przychody o cha rakterze
nadzwyczajnym

1,

2

razem
ll Koszty o charakterze

nadzwvczainvm
1,

2

razem


