
Zaklarj Closoorlrrki Iirtrtt un :t Inc,j
u'Iilcm[rorvic

ul Gen Fr Zynrir::kiego 38
05.205 KLEtMBOV.

powiat !volorlliriski, woi nrazowieckie
NIP 125 14-72'470 REGON 14 1235917

rel . 2.9 7 53 eg 32,35

sJ $(. L4 N) ,(;
\^/ n<I

Informacja dodatkowa

I wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczeg6rnosci:

1

11 Nazwa jednostki

Zal<Nad Gospodarki Komunalnej w Klembowie

1atz Siedziba jednostki

Klemb6w

Adres jednostki1aIJ

ul. Gen, Franciszka Zymirslctego 38, 05-205 Klembirw

Podstawowy przedniot dzialalnoilcij ednostkir.4

DzLararLosgl? pocsrawow? Jest Teanzowanre zadaf wymrentonych w Statusie ZGK, a w szczeg6lnoSci zbiorowe
zaopatrzetie w woclg oraz zbiorowe odprowadzanie Sciek6w

2 Wskazanie okresu obj gtego sprawozdaniem

01.01.201 B r. - 31.12.2018 r.

a
J Wskazanie, 2e sprttwozdanie finansowe zawiera rlane l4czne, jeZeli sklad jednostki nadrzgdnej lub jednostki

samorz4du terytorialnego wchodzq jednostki sporz4dzaj4ce samodzielne sprawozdania finansowe

plan6w kont dla budZetu pafstwa, bud2et6r;v jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek budZetowych,
samorz4dowych zatJad6w budzetowych, paristwowych funduszy celowy oriz paristwowych jednostek
budzetowyc h maj 4cych siedzib g p o za gr anicrami Rzeczyp o spolitej Pol skiej

2. Dla potrzeb ujmowania w ksiggach Srodk6w trwatych oraz wartolci niematerialnych i prawnych jednostka
przy j gla nastgpuj 4ce ustalenia :

a) Srodki trwale o wartoSci pocz4tkowej porulej 500,00 zl zalicza sig bezpo$rednio w koszty
i wprowadza skladnik do ewidencji trroz ilansowej,

b) Skladniki maj4tku o warloSci poczqlkowej od 500,00 zl d,o I0 000,00 zl zalicza sie do Srodk6w
truatych lub wartoSci niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych
aktyw6w' Od tego rodzaju skladrrik6w maj4tku jednostka dokonuje jednorazowych odpis6w
amorlyzacyjnych lub umorzeniowych w miesi4cu przyjgcia dou1ywania,

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszt'y w miesi4cu przyjgcia do uZywani a,umarza sig r6wnie2:
1) ksi42ki i inne zbiory biblioteczne;
2) Srodki dydaktyczne slu24ce pro

w szkolach i plac6wkach o6wiato
'.3) odzie2 i umundurowanie;
4) meble i dywany;
5) inwentarz Lywy;

d) Srodki trwale oraz warto6ci niematerialn
jednostka wprowadza do ewidencli bi
amortyzacyjnych lub umorzeniowych (
amortyzacyjnych dokonuje sig wedXug s

o podatku dochodowym od os6b prawnyc
Dokonywanie odpis6w amortyzacyjrrych
miesi4cu oddania skladnika do uZy,;vania,

e) Ws4gstkie naklady na ulepszenie 6ro

_ podrvylszajqwarto{cpocz4tkow4tyc

4



3. Materialy vzycenia sig wedlug ceny zakupu. Przekazuje sig je do bezpo6redniego zuLy<:ia i zahcza w koszty
dzialalnoici w momencie zakupu.

4. WarloS6 rLaleznorici aktualizujg sig zgodnie ;z ustaw4 o rachunkowo6ci.
Odpisy aktualizuj4ce wartoS6 nalezno5ci s4 dok.onyrvane nie polniej ti?na dzieri bilansowy.
Og6lnym odpisem aklualizuj4cym naleznod;ci obejmuje sig nalezno$ci dluZnik6w z tytulubraku zaptaty za

uslugi dostawy wody, odbioru riciek6w oraz za czynsz. Dla tych nalezno6ci clokonuje sig odpisu
aktualizuj4cego w wysoko6ci I00 % w stosunku do naleznoSci, kt6rych terrnin splaty przel<roczyl 12

miesiecv.
5 Inne infbrmacje

Od 01.01.2018 r. annorlyzuje sig Srodki trwale od weLrtorici powyZej 10 000,00 zl.

II. Dodatkowe informLacie i obiaSnienia o m w nosct:

I
1.1 Szczeg6howy zakres zmian warlo6ci grup rodzajorvych Srodk6w trwalych, warloSci niematerialnych i prawnych,

zawieraj4cy stan t1,ch aktyr,v6w na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszenia i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji
wafto6ci, nabycia, r'ozchodu, przemieszczenia wewngtrznego oraz stan kofrcowy, a dla maj4tku amortyzowanego -

rzedstaw.ienie stan6w i tvtul6w zmian dot i amortyzacii lub umorzenia
Tabela 1. Srodki llrwale wedtug grup Klasyfikacji Srodk6w Trwalych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych

os6t"-- zls oI 3::xtlol
Tabela 2.Umorzenie rirodk6w trwatych oraz warto6ci niematerialnych i prawnych wykazanychw tabeli 1

Og6lem X t6s 962.34 | 44 46s,02 | 460,00 | 209 e61 ,36
1.2. Aktualn4 wartoSi rynkow4 Srodk6w trwalych, w tyrr d6br kuitury - o ile jednostka dysponuje takimi informac.jami

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
I .3. Kwotg dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizuj4cych wartoS6 aktyrr6w trwalych odrgbnie dla

dlugo tenninowych aktyw6w niefinansowychoraz dh;goterminowych aktyw6w finansowych
Nie dotyczy

| .4. WafioSi grunt6w u2ytkowanych wieczyScie

Nie dotyczy



l5 WartoSi nieamortyilowanych lub nieumarzanych ytrzez jednostkg Srodk6w trwalych, u2ywanych na podstawie
um6w najmu, dzier2awy i innych um6w, w tym ztytulu um6w leasinzu
Nie dotyczy

16 LiczbE oraz warto6d posiadanych
warloSciowvch

papier6w wartoSciowych, w tym akcji i udzial6w oraz dluZnych papier6w

Nie dotyczy

t.7 . Dane o odpisach irldualizuj4cych warto66 naleznoSci, ze wskazaniem stanu na
zwigkszeniach, wyk.orzystaniu, tozwiqzaniu i stanie na koniec roku obrotowego) z
finans owych j edno st ek s amorz4du teq4orialnego (sta n p oZy czek zagr o2ony ch)

poczqtek roku obrotowego,
uwzglgclnieniem naleznoSci

Odpisy aKualizuj4ce wultoSc naleznoSci Stan ua poczzltek rokr.l Wykorzystanie Rozwiqzanie
Zu,igkszenie

plzyprsu
Stan na korriec loku

Odpis indyvidualny r 09 41 5,29 000 0,00 3 453,29 r t2 868.58

w tym:

nale2noSc
g)6wna za
czvnsz 7 176.41 0,00 000 0.00 1116,41

odsetki czynsz 4 45) )) 0.00 000 0.00 4 452.22
NaleZnoSci wqtpliwe olaz
przetemrinowane powy2ej

naleZr.roSi
ql6wna za wode I1 459,73 0,00 000 160,70 n 620.43

1 roku odsetki woda 2 098,53 0.00 0.00 )'1 )'l 2 12s.80
naleZnoSi
g)5wna za
6cieki 62 250,8 l 0.00 0,00 2 138.05 64 388.86

odsetki $cieki
15 977,59 0.00 000 I 12'7.21 t7 r04,86

1B Dane o stanie rezerw wedtug celu ich utworzenia na pocz1tek roku obrotowego, zwigkszeniach, wykorzystaniu,
rozwiqzaniu i stanie koh cowym
Nie dotyczy

1,9 Podzial zobowiqzan dtugoterminowych wedlug pozycii bilansu o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym
umow4 lub wynikajltcymz rnnego tytulu prawnego, okresie splaty:

a) Powyzei 1 roku do 3 lat

Nie dotyczy

b) PowyZej3do5lat

Nie dotyczy

c) PowyZej 5 lat

Nie dotyczy

1 .10. Kwotg zobowi4zati w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
(leasing operacyjny),, a wedlug przepis6w o rachunkowo$ci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podztalem na
krvotg zobowi4zari z tytutu leas]ngu finansowego lub leasingu zwrotnego
Nie dotyczy

r.11 tr'4cznq kwotg zobctwiEzah zabezpieczonych na maj41.ku jednostki ze wskazaniem charakteru
zabezpteczen

I formy tych

Nie dotyczy

1.12. L4czn4 kwotg zobc>uri4zaf warunkowych, w tym r6virniez udzielonych przez jednostkg gwarancji i porgczeti, tak;rc
wekslowych, niewy\:azanych w bilansie, ze wskazat:riem zobowi4zart zabezpieczonych na maj4tku jednostki oraz
charakteru i formy ty ch zab ezpieczen
Nie dotyczy

r.13. Wykaz istotnych pozycji czyrnych i biemych rozliczeh migdzyokresowych, w tym kwotg czyrnych rozliczeA
miedzy okresowych koszt6w stanowiqcych r62nic9 migdzy warloSci4 otrzymanych finansowych skladnik6w
aktyr,v6w a zobow r4zaniem zaplaty za me
Nie dotyczy



|.\4. tr 4czn4 kwotg otrzynranychprzez jednostkg gwarancji i porgczefr niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1 .15. Kwotg wyplaconych Srodk6w pienigZnych na Swiadczenia pracownicze

Suma: 84 907,62 zl,',ztego:
- nagr6d jubileuszowych:20 056,74 zl
- odpraw emeMalnych: 64 850.88 zl

I .16. krne informacje

Nie dotyczy

2

2l Wys oko 6i o dpis 6w a.ktualizuj 4cych w arto 6i zapas 6w

Nie dotyczy

2.2. Koszt wytworzenia rlrodk6w tr"walych w budowie, w tyrn odsetki oraz r62nice kursowe, kt6re powigkszyly koszt
wytworzenia Srodk6rv trwatvch w budowie w roku obrotowvm
Nie dotyczy

Z) Kwotg i charakter p<>szczeg6lnych pozycji przychod6w lub koszt6w o nadzwyczajnej wartoSci lub kt6re wyst4pity
incvdentalnie
Nie dotyczy

24 Informacjg o kwocir: naleznoSci z tt1nilu podatk6w realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi
wlaSciwemu do spraw finans6w publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6w
bud2etowvch
Nie dotyczy

2.5. lnne informacje

Nie dotyczy

J krne informacje ni? wymienione powyZej, je2eli mo1lyby w istotny spos6b wptynAd na ocenQ sytuacji maj4tkowej
i finansowei oraz wvnik finansowv iednostki
Nie dotyczy
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