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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w
skiemiewicach

Miedniewicka 25 N/D
96-100 Skiemiewice

Numer identyfrkacyjny REGON:
000653 185

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31l12l20l9 r.

Adresat:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

|. Wprowadzenie do sprrwozdania finansowego

Lp. EĘkieta Wartość

l

l Nazwa jednostki Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skiemiewicach

) Siedziba jednostki skiemiewice

J Adres iednostki Miedniewicka 25 N/D 96-100 Skiemiewice

l4 )odstawowy przedmiot działalności jednostki Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia
publicznego.

2 )kres sprawozdawczy Rocmy-20l9

3 Ągregat? (Tak / Nie) Nie

Ą ]mówienie prryjętych zasad (polityki) rachuŃowości PlW Skiemiewice działa na podstawie Zarządzenia Powiatowego
Lekarza Weterynarii nr |lM2018 z dnia 15.01.20l8 w sprawie
wprowadzen ia zasad rachunkowości.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

2 metoda liniowa Odpisów amońyzacyjnych jednostka dokonuje raz w roku metodą liniową. Dla potrzeb ujmowania w księgach
środków fwaĘch oraz wartości niemateńalnych i prawnych jednostka przyjęła zasaĘ iż, składniki majątku o
wańości początkowej poniżej 500 złzalicza bezpośrednio w koszty i wprowadza składnik do ewidencji
ilościowej. Składniki majątku o wańości w przedziale 500 zł- l 0 000 zł zalicza do pozostałych środków
trwałych i dokonuje jednorazowych odpisów amoĘzacyjnych w miesiącu przyjęcia do uzytkowania. Składniki
majątkuo wańości początkowej powyżej l0 000 zł jednostkazalicza do środków trwĄch lub wańosci
niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej. Dokonywanie odpisów arnońyzacyjnych
rozpoczyna się począwszy od miesiąca następujacego po miesiącu oddania składnika do używania.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod Metoda wyceny Dodatkowv opis

wyceniane wg cen nabycia Srodki trwałe oraz wańości niomaterialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia
pomniejszinych o odpisy amortyzacyjne

8 wyceniane wg wartości
nominalnej

Należności na dzień bilansowy wycenuia się według wańości nomina|nej. Wańość należności jednostka
aktualizuje uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzęz dokonanie odpisu aktualizacyjnego

l0 ceny ewidencyjne
materiałów w magazynie
ustalono na poziomie cen
zakupu

Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zasosowaniu
netody FIFO do wyceny zapasu

ll. Dodatkowe informacje i objaśnienia

|.l Szczególowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwalych orazwartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj Zwipkszenia

Lp. Wyszczegól
nienie

Wartość
początkowa

(brutto) stan na
pocątek roku
obrotowego

Aktualizacj a Nabycia przemiesz czenia
wewnętrzne

I nne Ogólem
zwiększenia
(3+4+5+6)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Wartości
niematerialne
l prawne

0,00 000 000 00( 000 000

srodki trwałe z 3l0165,25 0,00 35 000,00 0,0( 0,00 35 000.00

ll 3runĘ 9 l 2 080,00 0,00 0,00 0,0( 0,0( 0,00

ll l Urunty
stanowiące
własnośó

0,00 000 000 0,00



użytkowanie
wieczyste
lnnym
podmiotom

l2 Budynki,
lokale i
obiekty
inĄnierii
lądowej i
wodnej

338 954.00 000 0,0( 000 00( 000

l3 Unądzeila
techniczne i
mź§zvny

70 021,40 00( 35 000.00 0.00 00( 35 000,00

l4 Srodki
transpońu

243 000,00 00( 0,00 000 0,00 00(

15 lnne środki
,rwałe

746 709,85 0,0( 0,00 0,00 0,00 0,0(

1.1 Szczególowy zakres znian wartości grup rodzajowych środków trwalych orazwartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj Zm niejszenia Ogólem

Lp. Wyszczegól
nienie

AktuaIizacja Rozchód (np.
likwidacja,
sprzedaż)

przemiesz czenia
wewnętrzne

In ne Ogólem
zm niejszenia
(8+9+10+l l)

Wartość
pocątkowa

(brutto) §tan na
koniec roku

obrotowego (2+7-

12)

(8) (9) (l0) (l l) (12) (13)

Wartości
niemateria|ne
l prawne

0,0( 0,0( 0,00 0,00 0,00 0,00

l srodki trwale 0,0( 0,0( 0,00 0,00 0.00 2 345 765,25

lt Grunty 0,0( 0,00 0.00 0.00 0.00 9l2 080,00

1.1.1 Grunty
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane

użytkowanie
wieczyste
lnnym
podmiotom

0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00

l2 Budynki,
lokale i

obiekty
inĄnieńi
lądowej i

wodnej

0,00 0,0( 0,00 0,00 338 954,00

l3 Urządzenia
techniczne i

mź§zyny

000 s,99 000 0,00 0,00 l05 02 1,4(

l4 ]rodki
ranSpoftu

000 0.00 0,00 00( 0,00 243 000,0(

l5 Inne środki
trwałe

0,00 000 0,00 00( 0,00 146 709,8:



Rodzaj umorzenie Stan/rok wartość netto

Lp. Wyszczegól
nienie

Stan
umorzenia

na pocątek
roku

obrotowego

Aktualizacja Amortyzacja
za rok

lnne
zwiększenia

lnne
zm niejszenia

§tan
umorzenia
na koniec

roku
obrotowego
(l4+l5+l6

+l7-18)

Stan na
pocątek roku
obrotowego (2-

l4)

strn nr koniec
roku

obrotowego (l3-
l9)

(l4) (l5) (l6) (l7) (l8) (l9) (20) (2l)
Wartości
niemateńalne
l prawn9

0,0( 0,00 0,0( 0,0( 0,00 0,00 0,00 0,00

l srodki trwałe I 224 97,1,9C 000 13 912,2I 0,00 000 l 238 890,1 l l 085 787,35 l l06 875,14

ll 3runty 0,0( 000 0,00 0,00 0,0( 000 9l2 080,00 9l2 080,00

lIl Grunty
stanowiące
własność

Iefuostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane

użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

0,00 0,00 0,00 000 0,0( 0,00 0.00 0,00

l2 Budynki,
lokale i
obiekty
inĄnierii
lądowej i
wodnęi

2l5 479,24 0,00 6 545,12 0,00 0,00 222 024,3ś l23 474,76 l16 929.64

l3 Jnądzenia
echniczne i
nalszyny

22 l12,90 0,00 5 043,0( 000 0.00 21 155,9( 47 908,5( 77 8ó5,5(

lĄ Srodki
ransportu

243 000,00 0,00 0,0( 0,00 0,00 243 000,0( 0,0( 0,0(

l5 lnne środki
trwałe

744 385,76 0,00 2 324,0, 0,00 0,00 746 709,85 2 324,09 0,0(

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwalych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjamil

Lp. Grupa rodzajowa Wartość netto (Stan
na koniec roku
obrotowego)

Wartość rynkowa Dodatkowe informacje

1.1 Grunty 0,00 0,00

1.1 l w tym dobra kultury 0,00 0,00

l2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej iwodnej

0,0c 0,0c

l2,1 w tym dobra kultury 0,0c 0,00

l3 Urządzenia
techniczne i
m6zyny

0,0( 0,0c

1.3.I w tym dobra kultury 0,0( 0,0(

lĄ Srodki transportu 0,0( 0,0(

1.4.1 w Nm dobra kulfurv 0,0( 0,0(

|5 Inne środki trwałe 0,00 1ilr . 3,0,0(

1.5.1 w tym dobra kultury 0,00 0,0(

1.3. Dlugoterminowe aktywa

Lp. Dlugoterminowe
aktywa

Kwota dokonanych w trakcie
roku obrotowego odpisów
rktualizujących wartość

dlugoterminowych akĘwów
trwalych

Dodatkowe informacje

l nięfinansowe 0,00

2 finansowe 0,00
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Lp, Opis Kwota Dodatkowe informacje 
l

]
1.5. Srodki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytulu umów leasingu

Lp. Wyszczególnien ie Wartość nieamorĘzowa nych lub
nieu marzanych przez jednostkę środków
trwalych, uĄwanych na podstawie umów

najmu, dzierżawy i innych umów, w Ęm z tytulu
umów leasingu

Dodatkowe informacje

l Grunty 0,0c

2 BudyŃi, lokale i
obiekĘ inżynierii
lądowej i wodnej

0,0c

J Urządzenia
technicme i
mi§zyny

0,0c

4 Srodki transportu 0,0(

5 lnne środki trwałe 0,0(

1.6. Pa piery wartościowe

Lp, Papiery
wartościowe

Liczba posiadanych
pa pierów

wartościowych

Wartość
posiadanych

papierów
wartościowych

Dodatkowe informacje

Ąkcje i udziały 0,0( 0,00

2 Dłuźne papiery
wartościowe

0,00 0,00

3 Inne 0,00 0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem §t8nu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorądu
terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp. Należności Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie stan na koniec roku
obrotowego

Nal eżności krótkoterm inowe 6 068,73 32385,92 0,00 ó 068,73 32385,92

2 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Łączna kwota: 6 068,73 32 385,92 0,00 6 068,73 32 385,92

1.8. Dane o §tanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie
końcowym

Lp. Rezerwy
wedlug celu
utworzenia

Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie stan na koniec roku
obrotowego

Dodatkowe
informacje

Rezerwy na
postępowania
sądowe

0,0c 0,0c 0,00 0,00 0,00

2 lnne 0,0c 0,C 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

3 Lączna
kWota:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,9.Zobowiązania dlugoterminowe o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytulu
prawnego, okresie splaty a

Lp. Okres splaty Kwota Dodatkowe informacje
a powyże_i l roku do 3 lat 0,0(

b powyżej3do5lat 0,0(

c powyżej 5 lat 0,0(

Łącma kwota: 0.0(

1.10. lnformacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdyjednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing
operacyjny), a wedlug przepisów o rachunkowości bylby to leasing finansowy lub zrvrotny

Lp. Zobowiązania Kwota Dodatkowe informac.ie

z tytułu leasingu
finansowego

0,00

2 z tytułu leasingu zvvrotnego 0,00

I 
t.tl. ZoUowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tycH Żabezpieczeń)

,, ' , 1



Rodzaj Kwota w tym na aktywach Informacje

Lp. Forma
zabezpieczenia

zobowiązania zabezpieczenia trwOlych obrotowych Dodatkowe informacje

Kaucja 0,00 0,00 0.00 0,0(

2 Hipoteka 0,0c 0,00 0,00 0,0(

3 Zastaw (w tym
rejestrowy lub
skarbowy)

0,0c 0,00 0,00 0,0(

4 Weksel 0,0c 0,00 0,00 0,00

5 przewłaszczenie na
zabezpieczenia

0,0c 0,00 0,00 0,00

6 Gwarancja bankowa
lub ubezpieczeniowa

0,0c 0,00 0,00 0,00

7 Inne 0,0c 0,00 0,00 0,00 rie dotyczy

8 Łączra kwota 0,0c 0,00 0,00 0,00

1.12.Lączna kwota zobowiązań warunkowychi w tym również udzielonych przezjednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych,
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp. Rodzaj
zobowiązania
warunkowego

Opis charakteru zobowiązsnia warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku
jednostki

Kwotr

0,0(

2 Udzielone gwarancje
l poręczenla

00(

3 Inne 0,0(

Ą Łączna kwota 0,0(

1.13. Wykaz istotnych porycji czynnych i biernych rozliczeń międryokresowych w tym kwotę crynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych skladników aktywów a zobowiązaniem zaplaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod I Crynne RMK Kwota

l.t3.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp. Rozliczenia
międryokresowe

Informacje dodatkowe Kwota

13.2 zyme RMK - lnne 0,00

13 3 Kwota czynnych rozl i czeń
międzyokesowych
kosztów (stanowiąca
różnicę między wańością
otrzymanych fi nansowych
składników aktywów a
zobowi ązan iem zapłaty za
nie)

0,00

134 Bieme rożiczenia
międzyokesowe kosztów

0,00

13 5 Rozliczenia
międzyokesowe
przychodów -
równowartośc
otrzymanych lub
należnych dochodów
budżetowych dotyczących
przyszłych lat obrotowych,
W tym z Ęrtułu umów
długoterm inowych

0,00

136 Rozliczenia
międzyokesowe
przychodów - inne

0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przezjednostkę gwarancji i poręczeń niewykłzanych w bi]ansie

Łączna kwota
olrzymarrych przez



T

| |niewykazanychw l l

| |uilansie l l

1.15. Kwota wyplaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp. Wyszczegól nienie Kwota Dodatkowe informacje

Odprawy emerytalne
i rentowe

0,00

2 \agrody
ubileuszowe

0,00

3 Inne 0,00

4 śwota razem 0,0(

1.16. Inne informacje

Lp. Opis Dodatkowe informacie

l16 lnne informacje

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp. Wyszczegól nienie Kwota

l Materiały 0,00

2 półproduktv i oroduktv w toku 0,00

3 Produkty gotowe 0,00

4 Towary 0,00

5 kwota razem 0,0(

2.2. Koszt wytworzenia środków trwaĘch w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyly koszt wytworzenir środków
trwalych w budowie w roku obrotowym

Lp. Wyszczególnienie Kwota

I śosź wytwor-zenia środków trwałych w budowie 0,00

ż W tym - odsetki 0,00

3 W tym - różnice kursowe 0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpily incydentalnie

Lp. Wyszczególnienie Opis charakteru zdarzenia Kwota

I Przychody - o
nadzwvczainei wartości

0,0(

) Przychody - które
wystąpiły incydentalnie

przychody z tytyułu sprzedaĄ składników majątkowych,przychody w związku z
rozwiazaniem odpisu na należności, opłaty z §rtułu najmu lokali

l8 75 1,8l

3 Koszty - o nadzwyczajnej
wartości

0,0(

3 Koszty - które wystąpity
incydentalnie

rdszkodowania, koszty komornicze, odpis aktualizujący należności 37 343,4,1

2,4, Należności z tytulu podatków realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi wlaściwemu do spraw finansów publicznych
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp. Wyszczcgólnienie Kwote

24 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi włŃciwemu do spraw
finansów publicalych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

0,00

2.5. lnne lnformacje

Lp. Wyszczególnienie Opis Kwota

25 Inne informacje 0,00

3. lnne Informacje nie wymienione powyżej,jezeli moglyby w istotny sposób wpIynąć nr ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowyjednostki ., '

Lp. lnne Informacje Opis

J lnne lnformacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogtyby w istotny
sposób wpłynąó na ocenę s}łuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy jednostki

Cłówny Księgowy

Katarzyna Najder

W zastępstwie Kierownika Jednostki

,! . PiotrCymerski
.t ' I
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