Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
nie dotyczy
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
nie dotyczy
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Stan aktywów trwałych jednostki zwiększył się w stosunku do roku 2019 o 1.171.087,13 zł. Jest to związane z działaniami inwestycyjnymi i
rozbudową jednostki prowadzoną od 10 lat. Na dzień 31.12.2020 r. rozbudowę zakończono.
4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
Dom Pomocy Społecznej dostał dotację celową Wojewody Śląskiego w kwocie: 1.970.761,00 - przeznaczoną na cele statutowe. Jak
również:
393.790,03zł – Środki z programu Śląskie Pomaga i Śląskie Kadry pozyskiwane za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Katowicach na walkę z wirusem SARS-CoV-2
72.972,29zł - Środki z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
4.000,00zł – Środki PCPR Myszków – dofinansowanie z PFRON
Razem kwota dotacji ze środków publicznych wyniosła: 2.441.523,32 zł.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Do kosztów uzyskania przychodów zakwalifikowano:
5.862.735,15 – koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia
bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności dla mieszkanek, zakup energii, gazu i wody, zakup leków i
wyrobów medycznych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, zakup usług dostępu do
Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej, pozostałe koszty rodzajowe, tj. podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki.
2.083.786,26 – zakupy inwestycyjne i amortyzacja za 2020rok

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
nie dotyczy
7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
Przychód z 1% podatku wyniósł w 2020 r. 18.279,40 zł
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
nie dotyczy
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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