
INFORMACJA DODATKOWA 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy  

1.2 siedzibę jednostki 

 ul. Wierzbickiego 3A 11-100 Lidzbark Warmiński  

1.3 adres jednostki 

 ul. Wierzbickiego 3A 11-100 Lidzbark Warmiński 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 

 

PŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia  niektórych 

funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnymi i 

społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej a także  ich integracji 

społecznej.  

PŚDS realizuje zadania, do których w szczególności należy: 

1) świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności 

społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia 

codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym; 

2) świadczenie    zróżnicowanej    oferty   terapeutycznej dla   uczestników, w zależności od możliwości 

psychofizycznych uczestników oraz ich potrzeb i zainteresowań; 

3) udzielanie      wsparcia     psychologicznego   i   terapeutycznego  przywracającego uczestnikom   zdolność do 

życia w środowisku społecznym; 

4) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 

5) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt              

u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia; 

6) prowadzenie terapii ruchowej, w tym zajęć sportowych, turystyki i rekreacji; 

7) prowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym celem kształtowania pozytywnego  wizerunku 

osób z zaburzeniami psychicznymi i zmiany wobec nich  postaw społecznych; 

8) inicjowanie i prowadzenie  działań  mających na celu  przeciwdziałanie  wykluczeniu społecznemu  

uczestników, a wspierający ich aktywny  udział  w  wydarzeniach społecznych  o charakterze   lokalnym                            

i ponadlokalnym. 

 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 01-01-2019 do 31-12-2019 

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) 

 

Przyjęte zasady - politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach 

obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala 

się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe, tak aby za kolejne lata informacje z nich 

wynikające były porównywalne.  

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia                

w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetowych jednostek samorządu 



terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych , państwowych 

funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP. 

Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych ( zastosowane metody i stawki) – stosuje się stawki 

przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.  

Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych  oraz zapasów- inwestycje, aktywa 

finansowe oraz zapasy wyceniono według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub 

wytworzenie. 

Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów – aktualizację wartości aktywów 

przeprowadza się  w oparciu o otrzymane od kontrahentów dokumenty rozliczeniowe. 

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: 

- wartości niematerialne i prawne – wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania; 

- środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu. 

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 

 Załącznik Nr 1   

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

dysponuje takimi informacjami 

 Brak informacji 

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) 

 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 według pozycji bilansu 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 



                                  

 

                                                  2020-03-27 

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

 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 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 249,00 

Nagrody jubileuszowe – 7 995,60 

Ekwiwalenty za urlop - 669,20 

Odzież ochronna i robocza, ekwiwalenty – 499,99 

Badania lekarskie, wstępne, okresowe – 280,00 

Świadczenia ulgowe z ZFŚS – 12 532,00 

Razem świadczenia pracownicze – 40 225,79 

 

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 

 Brak informacji 

Małgorzata JankowskaJoanna Piwnicka



 


