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I. W'Jrowadzenie do sprawozdania finansowe!!o, obeimu ie w szcze!!ólnoscl: ' ,~ u j'" l" r LII' N K
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l.l Nazwę iednostki ~~.~M ~~
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku ~~,~U.J L •.•

A,

1.2 Siedzibc iednostki •••••.•.•••.•.•••••.•• <l •• ........ ........ .....
(Jod",',:"

. .. - ................... .........

Lipnik 20
I.3 Adres iednostki

27-540 Lipnik
1.4 Podstawowy przedmiot działalności iednostki

-dostarczanie wody

2. \Vskazanic okresu obiC;lC.l'O sprawozdaniem

2018 rok
3. Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w sklad jednostki nadrządnej

lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne
sprawozdania finansowe

Nic dotyczy
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i

pasywów ( także amortyzacji)
I.Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu zasad rachunkowości, w sposób

przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach
publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu palistwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżctowych ,samorządowych zakladów budżetowych, palistwowych
funduszy celowych oraz p",istwowych jednostek budżetowych maj'ICych siedzibą poza
granicamI Rzeczpospolitej Pobkicj.

2.Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości nicmaterialnych i
prawnych jednostka przyjąła następujące ustalenia:
al Środki trwale o wartości pOez.ltkowej poniżej 500,00 zł zalicza sią bezpośrednio w koszty.
blskładniki majątku o wartości początkowej 500,00 zl do 5000,00 zł. zalicza się do środków

trwalych lub wartości niematcrialnych i prawnych i wprowadza sic do ewidcncji bilansowej tych
aktywów. Od lego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjąeia do użytkowania.
ci jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się

również;
-meble
d/środki trwale oraz \vartości nicmaterialne i prawne o wartości początkowej powyżej 5000,00

zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów
amortyzacyjnych lub ulllorzeniowych! za wyjątkiem gruntó\v/. Odpisów umorzeniowych lub
amortyzacyjnych dokonuje sic według stawek określonych w ustawi c z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna sią począwszy od miesiąca następującego
po mieSiącu oddania składnika do używania.

3.Materialy objcte S,! ewidencje! ilościowo- wartościową i wyccnia sit;:je wcdług cen zakupu.

4.Nie rozlicza sit;:kosztów \\' czasie.

5. Zaklad otrzymuje nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym po otrzymaniu zwrotu
przez Gmin9 z Urzędu Skarbowego.

5 Inne informacje



brak
II. Dodatkowe informacje i obiaśnienia obeimuia w szezcl!ólności :
I.
1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwułych. wartości

nicmaterialnych i prawnych. z<lwicrajqcych stan tych aktywów na POCZi.ltck roku obrotowego.
z\\'i~kszcłlia i Lmnicjszcnia l. lytlllu: aktualizacji wartości, nabycia. rozchodu, przemieszczenia
wcwn<;trzncgo oraz stan kOllCOW)', a dla majqtku amortyzowanego - podobne przedstawienie
stanów i Wtldów zmian dotychczasowei amortyzacii lub umorzenia

Zgodnie z tabelka
1.2. Aktualn,! wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje

takimi informacjami
Brak danych

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotcrminowych
aktywów finansowych

Brak danych
lA. \Vartość l.!runtów użytkowanych wieczyście

Nic dotyczy
1.5. Wartość nicamortyzowanych lub nieumarzanych przezjcdnostkę środków trwałych, używanych

na podstawie umów naimu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Brak danych

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz
dłużnych papierów \vartościo\vvch
Nic dotyczy

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanic na koniec roku obrotowego,
z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek
zagrożonych)
Zgodnie z tabcI,! - saldo kOllla 290 - 26 612,12 zł

1.8. Dane ostanie rezerw według celu ich utworzenia ilU pocz::!tek roku obrotowego. zwiększeniach.
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanic końcowym

Nic dotyczy
1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia

bilul1sowcgo. przewidywanym umową lub wynikaj::!cym z innego tytulu prawnego. okresie
splaty:

a) powyżej l roku do 3 lat

Nic dotyczy
b) powyżei 3 do 5 lat

Nic dotyczy

c) powyżej 5 lal

Nic dotyczy
1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami

podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby (o leasing
finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązali z tytułu leasingu finansowego lub
lcasincu zwrotnego

Nic dOIYczy



1.11. Łączną kwot, zobowiązań zabezpicczonych w majątku jcdnostki zc wskazanicm charakteru
i formy tych zabezpiccze)i

Nic dotyczy
1.12. Łączną kwot, zabezpieczeń warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostk,

gwarancji i por,czeń, także wekslowych, nicwykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązałl
zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Nic dotyczy

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń mi,dzyokresowych, w tym kwot,
czynnych rozliczeń mi,dzyokresowyeh kosztów stanowiących różnicę mi,dzy wartością
otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zaplaty za nic

Nic dotyczy
1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostke gwarancji i poreczeń niewykazanych w bilansie

Nic dotyczy
1.15. Kwote wypłaconych środków pienieżnyeh na świadczenia pracownicze

Nagrody jubileuszowe- 27249,00 zł
1.16. Inne informacje

Nic dotyczy
2.
2.1. Wysokość odpisów akwalizujacych wartość zapasów

Brak danych
2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które

powi<;kszyly koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

31 600,00
2.3. Kwot, i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości

lub które wystapiły incydentalnie

Nie dotyczy
2.4. Informacj, o kwocic należności z tytulu podatków realizowanych przez organy podatkowe

podlcgle ministrowi właściwemu do spraw linansów publicznych wykazywanych w
sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy
2.5. Il1ne informacie

brak
3. lnne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogly by w istotny sposób wpłynąć na ocen,

sytuacii maiatkowei i linansowei oraz wynik finansowy iednostki

brak
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Umorzenie- Zwiększenia w ciągu roku obrotowego Ogóle m Umorzenic- stan na Wartość netto składników
stan na zwiększenie Zmniejszenie koniec roku aktyWów

początek roku umorzenIe umorzema obrotowego (13+ 17- Stan na stan na koniec
obrotowego aktualizac Amortyzacja za inne (14+15+16) 18) początku roku roku

Ja rok obrotowy obrotowego (3- obrotowego
13) (12-19)

13 14 15 16 17 18 19 20 21
2550,00 2550,00
6214152,87 802495,88 802495,88 7016648,75 14511951,71 13 909 397,53

278076,96 28493,12 28493,12 306570,08 861 646,96 833 153,84

3200158,74 306228,04 306228,04 3506386,78 9307206,61 9 169320,27

2086026,32 438 562,28 438562,28 2 524 588,60 4301602,77 3868 140,49

597482,24 29212,44 29212,44 626694,68 41 495,37 38782,93
52408,61 52408,61

6216702,87 802495,88 802495,88 7019198,75 14511951,71 13 909 397,53



~
URZĄD GMIr\Y LIPNIK
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OOOOOOGlówne składniki akt wów trwalyeh 2Q!9 -ąi- 2 9
Wartość Ldz. ~JJ~..J. Wartość

Nazwa grupy początkowa- Zwiększcnie wartqś. j',P.9.f'z'i.~ ..z.at ..... Ogółe! Zmniejszenie wartości Ogółem pocz'ltkowa-
Lp. rodzajowej składnika stan na L: ' .. ..:::::= "iWl4kszt nic POez'llkowej zlllniejszenie stan na koniec

aktywów trwałych początek roku wartości zbyeic Likwidacja mne wartości roku
obrotowego Aktualizacja Przychody przemieszczenie początkowej początkowej obrotowego

(4+5+6) (8+9+10) (3+7-11)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
I. WARTOSCI 2 550,00 2 550,00

NIEMATERt\LNE I
IlRAWNE

SRODKI TRWALE
-2. 2012(, 104,58 199941,70 199941,70 20 92(, 046,28

l) Grunt

2) Budynki i lok~lll' 1 13lJ 723,92 I 1JlJ nJ,92

3) Obiekty inżynierii I:,dowej i 12 507 365,35 168341,70 168341,70 12 (,75 707.115
wodnei

4) Kotły i Illaszyny
CIlCfPctYCZJlC --

5) !\1:tszyny. lIrqtl/l'nia i 6 387 (,29.0') 5 100,00 5 1110.00 63<)2 nlJ,II9
:lP:II":Ity ()~ólllt'go
zastusowania -I... _.- -- ___ o

6) Maszyny, ul"z:ltlll'Jlia j
ananlł\' sllcciaJj'I\CI.IlC

=-J7) Urz:lt!zcni:l ll'(:hnil,'"l.ne

8) Środki transportu 638 'n7,(,1 26500,00 26500,00 665477,61

9) Narzędzia, prz)T/.~dy. 52408'(,1 52408,61
ruchomości i wYJll)~a:i.t:nit:.
gdzie indziej
niesklas\'fikow:lnl'

RAZEM: 20728 654.58 199941,70 199941,70 20 <)2g 596,28

~
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Grunty w wieczystym użytkowaniu

Stan na Zmiany stanu w tnlkcie Stan na
Lp. Treść Wyszczegbl nienie pocz'ltek roku obrotowego konil'c

(nr działki, roku roku
nazwa) obrotowego zwiększenie zmniejszenie obrotowego

(4+5-6)
I 2 3 4 5 6 7
l. Nic dotyczy O () () ()

PowiL'r/cllllia (1l1~)

Wartość (zł)

2.
Powierzchnia (m')

Wartość (zl)

Środki trwale nieamortyzowane lub nienmarzane

Lp.
Grupa Stan na Zmiany w trakcie roku Stan na

należności pocz'ltek roku obnllowcgo koniec roku
obrotowego obrotowego

(3+4-5)
zwiększenie zmniejszenie

I 2 3 4 5 6
l. Nic dotyczy - - - -
2.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Stan na Zmiany stanu odpisbw w ci'lgu roku
Lp. Grupa pocz'ltek obrotowego Stan n3

należności roku koniec roku
obrotowego zwiększenia wykorzystanie roz",'iązane obrotowego

I 2 3 4 5 6 7
l. Należności 1,7705.21 443 L76 3 97S.49 11 546.36 26612.12

woda i
ścieki

2.
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