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II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.7.

Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST
utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

Kwota

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej
Administ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
2020.03.27
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

)munalnv<

Piotr Niemiec
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia
5917BC8EC9C6C5D5

k N»
* iKinOtr** wian»;t 0>*»M
Wocn<eil«ł«m
twmgo da

INFORMACJA DODATKOWA
I

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1.

Nazwa jednostki
Admirt Jtracja Zasobów Komunalnych

1.2

Siedziba Jednostki
ul.Szkolna 13 43-230 Ooculkowice<2dró]

1.3.

Adres Jednostki
ul.Szkol na 13, 43-230 GoczalkotMce-Zdrój

1,4.

Podstawowy przedmiot działalności Jednostki

2.

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

3.

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład Jednostki nadrzędnej lub Jednostki samorządu terytorialnego wchodzą Jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

4.

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów I pasywów (także amortyzacji)
ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 oraz rozporządzenie MF z 13 września 2017
Środki trwałe oraz wartości ntematerakrc i prawne wycenia się według zasad
w zaleźnści od sposobu pozyskania środka trwałego jego wartość początkową wyceniana jest według cen nabycia ki) kosztów wytworzenia, a dla celów bilansowych
dokon^e się pomniejszenia o odpisy itnorzefacwe. a takżez tytdu utraty trwalej wartości.
jezeł nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnia aktywów, a w szczególności przyiętego nieodpłatnie.w tym w drodze dartwcny-jego wyceny dokonme się
według cen sprzedarzy takiego samego lub podobnegoprzedmiotu

gospodarka wodno-ściekowa

ROK 2019

5.

tnne inrormacje

Ł
Dodatkowe Informacje I objaśnienia.
1.1.
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia l zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia.
Tabria Nr 1

Zwiększenia wartości początkowej:
aktualizacja
przychody
przemieszczenie wewnętrzne

0

Zmniejszenie wartości początkowej:
rozchód
przemieszczenie wewnętrzne

5938856.39

47970

5938856.39

47970

0

0

Wartość - stan na koniec roku obrotowego (BRUTTO)

52582.41

31234

86503731

347551.91

297217.49

Umorzanle-sUn na początek roku obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy

45739.26
6843.15

0

45536575.17
3141336.21

22070,32

35682.14

3141336.21

22070.32

35682.14

236763.031

0|

295421.2

6843.15

48677911.38

6843 15

3123.4

35028299,44

84889.2

0

4191,35

0

3123.4

37825819.62

110788.88

0

1796.29

Aktualna wńoU

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów nleflnansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.
Tabda Nr 3
Długc« erminowe aktywa refinansowe

Kwota odpisów

Długoterminowe aktywa finanscwe

1.4.
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
Tabela Nr 4
L.p.

Wyszczególniania

Stan na poczqtakroku
obrotowego

Zmiana stanu w traka* rokuobrotowego
obrotowego

1. Powierzchnia
Wartość
Powierzchnia
2.
Wartość
Powierzchna
Wartość

Wartość nie amortyzowanych lub nieumarżanych przez Jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy I Innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
Tab<śa Nr 5
«~P.

Wyszczególnienia

Stan na początafcroku

Zmiana sianu w trakcieroku obrotowego
zwiększania

Stan na konlac roku
obrotowwgo

zmniejszania

1. Grurły
lokale obe-iff. inz^ni
z ląOowej • wodnej
3. U'z*»r»a techntczr* > maazynj
4. Skx>< trarwpctu
5.
Razem:

0.00

1.6.
Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji I udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególniani*

0

0

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kdtury - o De Jednostka dysponuje takimi informacjami.
T abda Nr 2
Wyszcz agókUanta

0

52582.41

- stan na koniec roku

I U. I

33287.08

0

Wartość netto składników aktywów:
- stan na początek roku

3.

33287.08

0

rZjn, Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego

2.

0

|

Zmiana *t«inu w trakcie roku obrotowego
zvrtftozanla
j

obrotowego

Dane o odpisach aktuaflzujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu istanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych
Tłbfii Nr 7
Zmiana stanu w trakcieroku obrotowego

Stan na początek roku
obrotowego

Grupa należności (wgukładu bilansu)

L-P-

zwiększenia

wykorzystanie

Stan na koniec roku
obrotowego

zmniejszenia

AIH NaJeznoio <*ugc<errTvnowe

0,00

2

B.IM Naleznoio z tyWu*>»•«* iu*ljg

0.00

3.

B il2 NaleZnoici od BudzetOw

0.00

4

0,00

5

0.00

1.8.
Dane o stanie rezerw według celu Ich utworzenia na początek rokuobrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu 1 stanie końcowym
Tabela Nr 8
WyszczagOłnłanła

Zwtfktzanła w ciągur.

Roz»4ązanl« w cl^gui>

ogółem na pożołta* toŁzr/
e ogO^em na poro«ał« kot^y

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bHansuo pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
a) powyżej 1 rokudo 3 lat.
b) powyżej 3 lat do 5 lat.
c) powyżej 5 lat
Tabfjj Nr 9

Okra» wymagalnotci

Razam

Zobowiązania
ftO

3.

B2

BO

BZ

BO

1

0.00

0,00

z tytułu «mn|i dtuznycr\ papter&w
wartotaow>ch

0,00

0,00

inne zobowiązana finansowe
(wekalowe)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00
0,00

zoJowiązsia z tyiłu oosiaw i
5.

BZ

kjMfl, i por/CZto

zo©o*iązan<a wobec tx*łfetów

6
7.

2 tjłiłu w^najjodzert

0,00

8

porosła*

0.00

0.00

0,00

0.00

Razam

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy Jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby toleasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę

Wyszczególniania
Zobowiązana 2 fytiAi leasingu finansowego ząo&ie Z prapitami o rachixikowo*c»
Zobowiązana z tybiu le»%ngu zwrotnegozgodnie;
1.11.
Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku Jednostki ze wskazaniem charakteru I formy tych zobowiązań
Tabela Nr 11
na początek rołuj

Wekil*

i
3
i11

Rodzaj zabezpieczania

u».

na konlac roku

na począł•* roku

na koniec roku

na początek roku

na koniac roku

2.
Za.ta* wrym
>

zastaw %Ka*t»*y

4.
OflO^n

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przezJednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nłewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku Jednostki oraz charakterui
Tabela Nr 12
Stan

Tytuł zobowiązania warunkowa go

roku

na koniac

Udzielone gwarancje i porączenta
••

w tym udzielone da /eć-oste* pomązany:h

2. Kaucje i wada
3. Zawarte lecł)e«czenewvłon8neiłno*Y
4. Nieuznane rotzczema wierzyciela
5

*ne
0,00

Wykaz Istotnych pozycji czynnychI biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowychkosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a
Tabela Nr 13
WytzczagOłnierUa (tytuły)

- op»a>ne 2płry czyra;
- pr®fX*r*faTy
- pcłsy ut*3»*czema o
Opł»T roz^czema międzyokresowe prrychodOw
1.14.
Łączna kwota otrzymanych przez Jednostkęgwarancji Iporęczeń nlewykazanych w bilansie
Tabela Nr 14
2.

Otrrjnłane gwara ncje rr PQ/OOS533S6/29ł9
Olr?/mane poręczenia
Ogolem

5S44 86
5 644.86

1.15.
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
T abela Nr 16
J=Ł
2.

f>*»gr«ty jut>leutzowe
Ekwwaler* a odzi«

Kwota

7 578.00
1 458.49
9 036,49

1.16.
n-p. Inne Informacje
OOprs na ZFSS «yr«i 13.350 12

2.
2.1.

Wysokość odpisów a Woaliżujących wartość zapasów.
Tatoda Nr 1S
Oodarkow* biłormarj*

2.2.
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowle; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowle w roku obrotowym.
Tabel* Nr 17
»-p.

Wylicz łfl6«nienl»

Kwola
14 500 00

Dodatkom
projekt

od*«Do które pow^ksr^ len Kosa w rofcu oBf0<0v»vm
'Gzntc® Ku«sowe ktWe poN.ęk&zyty len tosrt w rokuobrotowym
2.3.
Kwota I charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły Incydentalnie.
TabfUNf 18
Wy*i«*«41nł*n*

LP.
Przychody

- o naarwyczajf*) wzrtoio
- Kótt *y*ląi»ty inc/Oertalf?

1

KoKty
- o naSwytzajne) waitoici.
wyMąpły re^Wrtalte

2.4.
Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.
2.5.

3.

Inne Informacje

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

