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INFORMACJA DODATKOWA

P.efydon|a lv|astazie|ona Góra
r dnia l9 llstopada
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|zbaWytzeźvvień
u|.Racula- im. Rodła6
66-004Zie|onaGóra

Sprawozdaniefinansoweza okres
01.01.2018R. - 31.12.2018
R.

oświadczamy,
Źe|
1 . sprawozdanie|zbyWylŻeźwieńz siedzibąwzie|on6jGórze u|.Racu|a.im.Rodła6 fa |ok2018'na
któreskładają
się:
- bilans tj.akwa i pasywa
- rachunekzysków i strat(wariantporównawczy)
- zestawieniezmian w funduszujednostki
- informacja
dodatkowa'spo|zqdzonezostałozgodniez obowiqzujqcymi
pŻepisam.prawana podstawie
ksiqgrachunkowych'
którezawierająkomp|etnie
ujętewszystkieoperacjegospodarczedotycząceokresu
sprawozdawczego'
udokumentowane
dowodamiwłasnymi
i obcymi'
2 . W sprawozdanju
finansowymujawnione
zostaływszystkjezdarŹenia,którenasĘpiłypo daciebi|ansui

mogłyby
miećwpływna trafność
sfomułowania
opiniio prawidłowoŚci
i rzete|ności
naszegosp|awofdan.a
jednostki'
oraz ocenęsytuacjimajątkowej
i finansowej
3. obowiązekpŻeprowadzenia
inwentaryzacji
zostałwypełniony
zgodniez pŻepisamiustawyo
rachunkowości'
a jej Wynikiprawidłowo
udokumentowane
i ujętew księgachrachunkowych'
ponoszonejpŻef nas odpowiedzia|ność
4. PosiadamypełnąŚWiadomość
za prawidłowoŚć
i Żete|ność
przedkładanego
podstawęjego sporzqdzeniaksiqgrachunkowych
sprawozdania
oraz stanowiących
i
dowodówksięgowych'

31 !1. 2019
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Osoba odpowiedzaalna
za
prowadzenieksiqg lachunkowych

KierownikJednostki organizacyjnej

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
sprawozdaniefinansowe|zbywytrzeźwieńz siedzibqwzie|onejGór.e u|.Racu|a-im.Rodła
6 fostałosporzqdzone
fgodnie z ustawąz dnia 29 września1994 foku o rachunkowości
(Dz' u' z 2018 pof' 395 tj' z póż.. zm.) z
uwzg|ędnieniem
zasad okreśIonych
w rozpoEqdzeniuMinistraRozwojui Finansówz dnia 13 wżeśnia2017 r- w
p|anów
sprawie rachunkowości
oraz
kont d|a budżetupaństwa'budŹetówjednosteksamoŹadu terytorialnego'
jednostek budżetowych,samoządowych zakładóW budżetowych,państwowychfunduszy ce|owych oraz
państwowych
jednostekbudżetowych
mającychsiedzibępoza granicamiRzeczypospo|ite].
Po|skią(Dz' |J' z 2017|.
ooz.1911).
Jednostka'ze względuna spec}4ikędziała|ności
o|az pol|zebyorganu nadzorujqcegosporządzasp€ W ozdanie
finansoweze szczegółowoŚciq
większąniżokreś|ona
W cyt' wyżejrozporzqdzeniu
lV|inistra
Finansów'
|zbaWytŻeŹwjeńw zie|onejGórze działana podstawie
uchwały n. Lv|/718/09Rady Miasta zie|ona Góra z dnia 24 |istopada 2009 r. w sprawie statutu |zby
Wńrzeźwieńw RacuIi'
Do zadań Jednostkina|eży(wgrodzajówdziata|ności):
podstawowa:
DziałaIność
> splawowanieopi€ k i nad osobami będącymiw atanienietżeźwości,
dop]owadzonymido|zby p|zez
funkcionariuszypo|icji|ub stiażników8t.ażymie|skiei,poprzez zapewnieniatym osobom odpowiednich
warunków pozwa|a.iących
na powrót.lo prawidłowego
funkcionowaniapsychofizycznego.
Działa|ność
drugorzędnanie dotyczy
jednostki:(,leMaściweskreślić)
Formaorganizacyjno.prawna
-jednostkabudżetowa
- Miastozje|onaGóra
JednostkisamorząduTerytoria|nego
- s€ f ioEqde\ły=ekład+gdżetewy
Jedneslk
er:ąduTeMeriaInege N4iaste
zieIona6óra.
W składjednostkiorganizacyjnejniewchodząinneWewnętrzne
jednostkiorganifacyjne
sporzqdzajqce
samodzieIne
sprawozdanie
finansowe,
{. okres ob'ęty sprawozdaniemfinansowym
sprawozdaniefinansoweobejmujeokres od l stycznia 20'|8roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne
danefinansoweza okresod 1 stycznia 2018 rokudo 31 grudnia 2018 roku.
2, założeniekontynuacii działa|ności
sprawozdanief:nansowezostałosporządzonep|zy założeniu
gospodarczejpŻez |zbę
kontynuowania
działalności
Wytzeźwieńw zie|onejGórze W dającejsię przewidziećp.zyszłości'
gdyżnie istnjejąoko|iczności
wskazujqcena
przezniądziała|noŚci'
zagrożeniekontynuowania
3' Przyiętezasady rachunkowości
Metodywyceny aktywów i pasywów oraz metodagporządzańia.achunkuzysków i stral

W rokuobrotowym
2018stosowanozasadyWynikające
(Dz,U'
f ustawyz dnia29 września
1994r' o rachunkowości
.

z 2018poz' 395 |j'z późn'zm') z uwzg|ędnieniem
szczegó|nychzasad wycenyzawartychw rozpożqdzeniulvlinistra
Rozwojui Finansówz dnia 13 września
2017 r' w sprawierachunkowości
oraz p|anóWkontd|a budżetupaństwa'
jednostekbudżetowych,
budżetówjednosteksamozqdu terytoria|nego,
6amoŻqdowychzakładówbudżetowych'
państwowychfunduszyce|owychoraz państwowychjednostekbudżetowych
majqcychs'edzibę poza granicami
Rzeczypospolitej
PolskiejlDz. U. 22017 t. poz. 1911)'.
środkitrwałe
Środki tMałewycenianebyłyWedług:
1) W p|zypadkuzakupu- wedługceny nabycia|ubcenyzakupu,jeśłi
kosztyfakupu nie stanowiqistotnejwańoŚci,
2) W przypadku vvytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytwoŻenia, zaś
w przypadk!trudnoŚciz usta|eniem
kosftuwytwożenia- wedługwycenydokonanejpŻez zeczoznawcę,
3) W przypadk! ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - Według posiadanych dokumentów
godziwej,
z uwfg|ędnieniem
zuŹycia'a przyich brakuWedług
Wańości
4) W przypadku spadku |ub darowizny - według wańości gÓdziwą z dnia otrzymania |ub
w niższejwartościokreś|onej
w umowieo przekazaniu'
5) W przypadku otrzymania W sposób nieodpłatny od

jednosiki samorzqdu terytoria|nego -

w Wysokości
okreś|onej
w decyzjio przekazaniu'
-Wwysokości
6) w przypadkuotrzymaniaśrodkana skutekwymianyśrodkaniesprawnego
wynikającej
z dowodu
dostawcy'z podaniemcech szczególnychnowegośrodka'

Wańościniemateria|nei p.awne
Wańościniemaieria|ne
i prawnewycenianebyływedług
1) z własnyc|.
Środkóww ce.ie nabyc|a'
2) otŹymanenieodpłatnie
na podstawiedecyzjiWłaściwego
organuw wartości
okreśJonej
w tejdecyfji'
3) otrzymanena podstawiedarowiznyW Wartości
jest
rynkowejna dzień nabycia.WańoŚć rynkowaokreś|ana
na podstawieprzeciętnychcen stosowanychw obrocie rzeczami tego sarnego rodzaju gatunku'f
uwzg|ędnieniern
ichstanuistopniazużycia

Nie rchomościewidencjonuje
się i wyceniawedługzasad Wycenyśrodków
tMałych
Udziały(akcie)w innychjednostkachi inne trwałeaktywafinansowe
Udziałyi akcje zostaływycenionewedłUgnie dotyczy
Na|eżności
Na|eżnościwycenione
zostaływ kwociewymaganązaplaly' z zachowaniem
zasadyostrożności'

(.,1?'
,,^t /--,

zapaśymateriałów,towarów, p]oduktów gotowych' póĘroduKów i produktóww toku Wyceniasię według
@n zakupu
|nwestyciekrótkoterminowewyceniasię wedługwańościnomina|nej'
odpis aktua|izującyna|eżnośc|
w kwocie,|.{70.236'6ldotyczy:
- pŻeterminowanych
podstawowej
na|eżnościf
tytułuusługdziała|ności
|fby Wytrzeźwień.
4' |nneinfoimacjemaiącoistotnoznaczenie d|a Żete|ności
sprawozdania
- nio dotyczy

Il. DoDATKoWE INFoRMAGJE I oBJAŚNIEN|A
gruprodzajowych
zakreszmianwańości
1. szczegołowy
ŚrodkówtMałych'wańoŚci niernateria|nych
i prawnych.
poczqtkowej
Tabe|a1 Zmianystanuwartości
wańoŚciniemateria|nych
i prawnychoraz rzeczowychaktywóW
tMałych

Tabea 2' zrnianystanuumoTzenia
wartości
niemateria|

oraz Ż ecfowych aktywóWtMałych

'::'
fnnl.ls&n|ć wfioścI
pocżą*ow.juńoż.n|a

it:rt...:
itr., .:
?

--T*l-:.1,...

'lrla.'

a.;*
9.

2' |nformacja
o aktua|nejWańoŚcirynkowejślodkówtrwałych'
W tym dÓbr ku|turyaegi dane sq w posiadaniu
jednostki)Jednostka nie posiada takiejinfomacji.
3' odpisy aktua|izujące
wańość
aktywówtMałych
Tabea 3' odpisy aktua|]fujqce
wańośóakt!Ą'ówLrwałych
nie datyczy

U,

WańoŚć gruntów użytkowanychwieczyścienie dotyczy
Tabe]a4' Gruntvużvtkowane
wieczvście

przez jednosikęśrodkówtMałych uŹywanychna podstawie
5' Wańośćnieamortyzowanych
|!b nieumarzanych
umównajmu.dzierżawy
] innychumów'w tymz tytL]łu
umóW eas]|'gunie dotyczy
pozabi]ansowo)
Tabe|a 5' Środki tMałe nieamońyzowane|ub nieumaŻane(ewidencjonowane
używanena
podstawieumównajmu'dzierfawyi innych'w tyń z lytułu)easingunie dotyczy

c2

6.

Liczba oraz wartoŚćposiadanychpapierówwa.tościowych,
w tym akcji i udzia,łów
oraz dłużnychpapierów
wańościowychnie dotyczy
Tabe|a6. Liczba i wańośćposiadanychpapierÓWwa.tościowych,
w tym akcji, udziałÓwi dłużnych
papierów
wańośdowch nie dotyc2y

l1XX
7. |nfo.macja
o odpisachaktua|ifujących
wartości
na|eżności
Tabe|a7. Informacja
o odpisachaktualizujqcych
wańościna|eżnoŚci

Wysokawańość
odpisóWaktualizujqcych
wańościna|eżności
|zbyW}1|zeź!vień
wynikaz charakterudziała|ności
jednos{ki'odbiorcamiusługw znacznejwiększoŚcisą osobybezdomnie|ubnie posiadajacemajątkuczy teżźródeł
dochodu.Na|eżnośc.
za usługępobytuw |zbieWytrzeŹwień
pod|egajq
wjndykacjiwtrybieegzekucjiadministracyjnej.

stan rezeM wedługce|u ich utwo|zenianie dotyczy
Tabela8. Informacja
o staniorezeM

zobowiązaniadługotemino\e nb dotyczy , . ,
:.pozostały
Tabe|a9. zobowiązaniadługoterminowe
okresspłaty

10.zobowiqzaniaWynikające
z zawartychumów|easin'u nb dotyczy
:_-_--zHvtym
(kwa|ifikowan€
zgodniez p.-€ p i6emi Pedat|telYymi)
de umów|
- - tt'tulslea6in9ufina
- tytululeaEings

@,,

zobawiązaniazabezpieczonena majqtkujednos|kinie dotyczy
Tabe|a10' Zobowiazaniazabezpieczonena majątkujednostki

12' zobowiązaniawa|unkowe
Wtym:udzie|oneporęczeniai gwa|ancjenie dotycfy
Tabela11' zobowiązaniawa|unkowe(Wtym:udzie|oneporęcfeniai gwarancje)
,:"

to*,."*.-r*,j
nrMb,Pi

.

l

13' |stotnepozycje czynnych i biernych roz|iczeń międzyokresowychW tym: wańośćczynnych roz]iczeń
międzyokresowych
kosztów stanowiqcychróŹnicę między wańośc]ąotrzymanychf]nansowychskładników
aktywÓWa zobowiązaniemzaptaŁyza nie nie datyczy
Tabela12.czynneibierneroz|iczenia
rniędzyokresowe

,'t
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xx!;".*"'-"."
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..aa-

l

,p
39

11

14.

otrzymaneprzezjednostkęgwarancjeipoĘczenia niewykazane
w bi|ansieńie dotyczy
Tabela13.Na|eżności
warunkowe(w tym:otrzymaneporęczeniai gwarancje)

pieniężflych
pracownicze
15. Kwotęwypłaconych
środkóW
na śWjadczenia
pracownicze
Tabe|a14'Wypłacone
środkinaświadczenia

16. Inneistotneinformacje:nb douczy

w"

'17.WysokoŚćodpisówaktua|izujqcych
wańość
zapasównie dotyczy
Tabe|a15' odpisy aktualizujące
wańość
zapasóW

18' KosztwytwoŻeniaśrodków
tMałychw budowie.w tym odsetkioraz różn]ceklrsowe' które powiększyły
koszt
wyhvorzenja
środków
tMałychw budowiew rokuab.olowm nie dotyczy
Tabe|a16' KoŚztwytwoŻeniaśrodkóW
tMałychw budowie

U.,

pozycjipŹychodów|ubkosztówo nadzwyczajnej
19' Kwotai charakterposzczegó|nych
wańości|ubktórewystąpiły
incydentalnie
Tabela 17. Przychody i Kosfy o charakterzenadrwyczajnymi incydentalnym

zmniejszenieodpiśuaKua|izaoyjnegona|eżnoŚciw eiązku Źapłatą
f wrotkoszt'w upomnieńdolycfących na|eżności
pofostałewpłaty(drcbnenadPłatyw wysokoś.iponiżejkośztu&Etu ńadpłaty.wPłatypo

koszl umo|zen'an'eŚćiąga|nychna|eżnosci
kosńiiększenia odpisuaKua|izacyjnego
na|€ ż ności
wymaga|nycn

jeże|imogłyby
powyżej,
20. Inneinformacje
niżwymienione
w istotnysposóbWpłynąć
na ocenęsytuacjimajątkowej
i finansowejoraz wynikfinansowyjednostkinie dofyczy
Tabela,18'|nneistotneinformacje
majqcewpływna sytuacjęmajątkową'
finansowąoraz wyńk finansowy
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