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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej :

Powiatowy lnspektorat Wecerynani w
skiemiewicach

Miedniewicka 25 N/D
96-100 Skięmiewice

N umer identyfikacyjny REGON:

000653 1 85

INFORMACJA DODATKOWA

l nformacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31/1212020

Adresat:

Wojewódzki lnspektorat Weterynarii w Łodzi

|. Wprowadzcnie do sprawozdania finansowego

Lp, Etykieta Wartość

l

Nazwa jednostki Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skiemiewicach

2 Siedziba jednostki ]kiemiewice

3 Adres jednostki Miedniewicka 25 N/D 96-100 Skiemiewice

l4 Podstawowy przedm iot działalności jednostki Jchrona zdrowia i dobrostanu zwięrzZt w celu ochrony zdrowta
rublicznego.

2 3kres sprawozdawczy Roczny-2020

3 Agregat? (Tak / Nie) Nie

4 Omówienie przyjętych zasad (poliłki) rachunkowości PIW Skiemiewice dzia[a na podstawie Zarzi]dzęnia Powiatowego
Lekarza Weterynarii nr |lM2020 z dnia 07.0L2020 w sprawie
wprowadzeni a zasad rachu nkowo L] ci oraz gospodarki fi nansowej,

4.1 l\letoda amortyzacji

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

2 nretoda liniowa Odpistlw arnortyzacyjnych jednostka dokonuje raz w roku metodt] liniow!. Dla potrzeb ujmowania w
P51 1r gach l] rodk !lw trwa Ll ych oraz wańo ! ci niematerialnych i prawnych jednostka przyj n a zasad l, i tl
sk_]adniki maj tku o wartoL]ci pocz Jtkorvej poniilej 500z7 zalicza bezpolrednio w koszty iwprowadza
skJadnik do ewidencji ilolJciowej SktJadniki majlJtku o warto!]ci w przedzia|e 500 z--- l0 000 z. za|icza
do pozostat]ych !rodkt]w trwa!ych i dokonujejednorazowych odpis!w amortyzacyjnych w miesi!cu
przyj!ciadout!ytkowania SkDadniki majltkuowarto!ci poczltkowejpowy!ej l0000z! jednostka
zaliczado lrodk!wtrwal ychlubwartoDci niematerialnychiprawnychiwprowadzadoewidencji
bilansowej. Dokonywanie odpisiw amortyzacyjnych rozpoczyna si! poczi iwszy od miesit]ca nastEpuj[lcego
po miesi!cu oddania skt ladnika f,6 u|-]ywania.

{.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

wyceniane wg cen nabycia tlrodki trwaDe oraz warto!ci niematerialne i prawne wycenia sifl na dzie! bilansowy wed!ug cen nabycia
pomniejszonych o odpisy amoĄzacy jne

8 wyceniane wg wartości
nominalnej

Nale!notlci na dzieD bilansowy wycenia si! wedtJug wartoDci nominalnej. Wańo! ! naleflnofJcijednostka
aktualizuje uwzgl!dnia.ji ic stopief prawdopodobielstwa ich zap1aty poprzęz dokonanie odpisu
aktuaI izacyjnego

0 ceny ewidencyjne
materiałów w nlagazynie
ustalono na poziomie cen
zakupu

Materia|ly obj!te s! ewidencjtJ iloIciowo-wańot_lciow1_1 i wycenia sii je wedtlug cen zakupu przy
zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu

ll. Dodatkowe informacje i objaśnienia

t Szczególowy zakres zmian wartości rup rodzajowych środków trwalych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj Zwiększenia

Lp. \Vyszczegól
n ie nie

Wartość
początkowa

(brutto) stan na
początck roku
obrotowego

Aktualizacja Na bycia przemiesz czenia
wewnętrzne

lnne Ogólem
zwiększenia
(3+4+5+6)

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

I Wańoścl
niematerialne
l prawne

000 000 000 000 0,00 0,00

l srodki trrł,ale 2 345 765,25 00( l 86 960,00 000 000 l 86 9ó0.0(

1.1 Crunty 9 l 2 080,00 00( 000 0.00 000 00(

1,1,1 Grunty
stanoWiące

000 0 0.00 000 000 0



wf aSnośc
jednostki

samorządu
terytorialnego,
przekazywane

użytkowanie
wleczyste
lnnym
Dodmiotom

1ż Budynki,
lokale i

obiekty
inĄnlerii
lądowej i

wodnei

338 954.00 0.00 0,00 0.0( 000 000

J Urządzenia
techniczne i

maszyny

l05 02 1.40 000 ó3 960,00 000 0,00 63 960.00

4 Srodki
tranSpońu

243 000,00 000 l 23 000.00 0.00 000 l 23 000.00

l5 Inne środkl
tnvałe

74ó 709,85 000 000 0.00 0,00 0,00

2 Srodki trwałe
pl acówek

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

1.1 Szczególowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwalych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj Zm nie szenla Ogólem

Lp. Wyszczegól
n ien ie

Aktualizacj a Rozchód (np.
likwidacja,
sprzedaż)

przemiesz czenia
wewnętrzne

lnne Ogólem
zm niejszen ia
(8+9+l0+l l)

Wartość
początkowa

(brutto) stan na
koniec roku

obrotowego (2+7-

l2)
(8) (9) (t 0) (ll) (l 2) (l3)

I Wartości
n iematerialne
l praw,ne

000 00( 000 0,00 000 000

l srodki trwałe 0,00 6 89l,4( 000 000 6 891,40 2 525 833,85

1.1 Crunty 000 00( 0,00 0,00 0,00 9 l 2 080,0(

lll Grunty
stanowiące
własnośc
iednostki
samorządu
terytoriaInego,
przekazywane

uży,tkowanie
wleczyste
lnnym
podnliotom

000 0,00 000 000 000 000

lż BLldynki,
lokale i

obiekty
inĄnierii
lądowej i

wodnej

000 0,00 000 0,00 338 954.00

l3 Urządzenia
techniczne i
maszyny

000 6 891,40 000 000 6 891.40 l ó2 090,00

14 Srodki
transportu

00( 000 000 000 000 366 000,00

l5 l nne środki
trwałe

0,0( 000 0,00 000 0,00 146,109,85

ż srodki trrvałe
placówek

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



1.1 Szczególowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwalych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj um orzen ie Sta n/rok wartość netto

Lp. Wyszczegól
nienie

Stan
u m orzen ia
na początek

roku
obrotowego

Aktualizacja Amortyzacja
za rok

In ne
zwiększenia

Inne
zm n iejszenia

Sta n
u morzenia
na koniec

roku
obrotowego
(l 4+l 5+l 6

+l 7-1 8)

Stan na
początek roku
obrotowego (2-

l4)

stan na koniec
roku

obrotowego (l 3-
l9)

( l4) (l 5) (I 6) ( l7) ( l8) (l 9) (20) (2l )

Wańoścl
niematerialne
I prawne

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

srodki trwałe l 238 890. l I 0,00 16 285,l2 00( 6 891,40 l 268 283,83 l l06 875,14 l 257 550,02

ll Gruntv 000 0.00 000 00( 000 000 9 l 2 080,00 9 l 2 080,00

Ill Crunty
Stanowlące
własnośc
jednostki
samorządu
terytoriaInego,
przekazywane

użytkowanie
wlecZyste
lnnym
podnliotonl

000 000 000 000 000 000 000 000

|2 Btrdynki,
lokale i

obiekty
l nzyn teri l

lądowej i

wodnej

222 024.36 0,0 6 545.12 000 00t 228 569,48 l 16 929,64 l l 0 384.52

l3 Urządzenia
tęchniczne i

maszyny

2,1 155-90 0,00 l 3 340.00 0.00 6 89 1,40 33 604,5( 77 865,5( l 28 485.50

1,4 Srodki
transportu

243 000.00 000 l 6 400,00 000 0.00 259 400.0( 00( l0ó 600.00

l5 l nne środki
trwałe

146,709.85 000 00 000 000 746 ?09,85 0,0( 00(

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwalych, w tym dóbr kultury - o ilejednostka dysponuje takimi informacjami:

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

wartość rvnkowa Dodatkowe informacje

1.1 :]runty 0.00 0,00

lll w tym dobra kultury 0,00 0,00

|ż Budynki, lokale i

obiekty inżynierii
lądorł,ej i wodne1

0,00 0,00

lżl w tym dobra kultury 0,00 0,00

3 Urządzenia
techniczne i

nlaszyny

0,00 0,00

l 3.1 w tym dobra kultury 0,0c 0,00

4 Srodki transportu 0,0( 0,00

l4l w tym dobra kultury 0,0( 0,00

l5 lnne środki trwałe 0,0( 0,0c

1,5 l w rym dobra kultury 0,0( 0,0c

1.3. Dlugoterminowe aktywa

Lp Dlugoterm inowe
a ktywa

Kwota dokonanych w trakcie
roku obrotowego od pisów
aktualizujących wartość

dlugoterm inowych aktywów
trwalvch

Dodatkowe informacje

l niefinansowe 0,00 nie dotyczy

2 finansowe 0,00 lie dotyczy



1.5. Środki trwale używane na po<lstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytulu umów leasingu

Lp. \\'yszczegól n ie lr ie Wartość nieamortyzowanych lub
nieumarza nych przez jednostkę środkólv
trwalych, używanych na podstawie umów

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

Dodatkowe informacje

f runty 0,00 nie dotyczy

2 Budynki, lokale i

obiekty inżynierii
lądowej i r.vodnej

0,00 nle dotyczy

3 Urządzerlia
techniczne i

maSzylly

0,00 nie dotyczy

4 Srodki transportu 0,00 nie dotyczy

5 Inne środki tnvałe 000 nie dotyczy

1.6. l'apie ry wartościowe

Lp. Papicry
lya rtościowe

Liczba posiadanych
papierów

wa rtościowych

Wartość
posiadanych

papierów
wa rtościowvch

Dodatkowe informacje

Akcje i tldzialy 0,0c 0,00

2 Dluźne papiery
wartościor,ve

0,0( 0,00

] l nne 0,0i 0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizując},ch wartość nalcżności, ze wskazanicm stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu
terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp. N a leżn ości Stan na początek
roku obrotowego

Zrt,iększenia Wykorzystan ie Rozwiąza nie stan na koniec roku
obrotoWego

l Należności krótkoten-ninowe żż 5l1,97 l298,52 0,00 3 139,ż6 20 6,7l.ż3

2 Należności długoterminowe 9 873,95 3 028,3! 000 0.00 12 902,34

3 Łączna kwota; 3ż 385,9ż 4 326.9l 0,00 3 139,26 33 573,57

1.8. Dłne o stanie rezerłv wedlug celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, ronviązaniu i stanie
liolicou,ym

Lp Rezerwy
wedlttg celu
u tworze n ia

Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększen ia Wykorzystanie Rozrviąza nie stan na koniec roku
obrotowcgo

Dodatkowe
i nform acj e

Rezerrvy na

postępowan la

sądoive

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

2 I nne 0,00 0.00 0,00 0,00 0.0 nie dotyczy

] Łączna
k!Vota:

0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

1.9. Zoborviązania dlugoterminolve o pozostalym od dnia bilansorvego, przervidy$,anym umową lub wynikającym z innego tytuIu
pra\ł,nego, okresie splaty

Lp Okres splaty Kwota Dodatkolve informacje

a powyżej l roku do 3 lat 0,00 nie dotyczy

b powyżej3do5lat 0,00 nie dotyczy

c powyżej 5 lat 0.00 nie dotyczy

Łączna kwota: 0.00

1.10. lnformacja o kwocie zobowiązań rv sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing
opelacyjny), a wedlug przepisów o rachunkowości b1,1by to leasing finansowy lub zwrotny

Lp. Zobouiązania, Kwota Dodatkowe informacje

z tytułu leasingu
finansowego

0,00

ż z tytulu |easingu zwrotnego 0,00



1.1 l. Zobou,iązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpiecze{)

Rodza.j Kwota W tym na aktywach In [ormacje

Lp Forma
za bezpiecze n ia

zobowiąza nia za bezpi eczen i a trwalych obrotowvch Dodatkowe informacje

Kaucja 0,00 0,00 0,00 0,00

2 H ipoteka 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Zastaw (W tym
re.jestrowy lub
skarbolł,y)

0,00 000 0,00 0,00

Ą Weksel 0,0c 0,00 0,00 0,00

5 przewłaszczelrie na
zabęZpieczenia

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

6 Cwarancja bankorva
lub ubezpieczeniorva

0,0c 0,00 000 0,00

7 lnIle 0,0( 0,0t 0,00 000

8 Łączna klvota 0,00 0.00 0,0c 0.0i

1.12. Lączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym rórvnież udzielonych przezjednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych,
niewykazanych w bilansie, ze wslłazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jcdnostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp Rodzaj
zobowiąza nia
vvaru n kowego

Opis charakteru zobowiązania warunl<orvego, w tym czy zabezpieczone na majątku
j cd nostki

Kwota

N ieuznane
rosZc7-en la

wierzycieli

nie dotyczy 0,00

ż Udzielone gwarancje
l poręczenla

nie dotyczy 0,00

J l nne nie dotyczy 0,00

4 Łączna klvota 0,00

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp Roz|iczen ia
m iędzyokresowe

lnformacje dodatkowe Kwota

132 Czynne RMK - [nne 0.00

l,, Krvo |a czynnych rozliczeń
m iędzyokresowych
kosztów (stanowiąca
różnicę między wańością
otrzymanych fi nansowych
składnikótv aktywów a

zobowi ązan ietn zaplaIy za
nie)

0,00

34 Bierne rozliczenia
nl iędzyokresowe kosztów

0,00

35 Rozl iczenia
m iędzyokresowe
przychodów -
równowartośc
otrzymanych lub
naIeżnych dochodów
bLldżetorvych doryczących
przyszłych lat obrotowych,
w tym Z tytułu unlórv
dlugotenł inowych

0,00

l3 6 Rozl iczenia
międzyokresowe
przychodów - inne

0,00



jednostkę gwarancji i
poręczeń
niewykazanych w
bil ansie

1.15, Kwota wyplaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp. Wyszczegól nienie Kwota Dodatkowe informacje

l Odprawy emerytalne
l rentowe

0,00

2 Nagrody
i ubileuszowe

5 090,67

l nne 0,00 nie dotyczy

4 Klvota razen-l 5 090,67

1.16. lnne informacje

Lp. Opis Dodatkowe informacje

l l6 lnne inlonnac.ie lie dotyczy

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp. Wyszczególn ienie Kwota

Materiały 0,0(

2 Półprodukty i produkty w toku 00(

3 Produkty gotowe 0.0(

4 Towary 0,00

5 kwota razem 0,00

2.2, Koszt wytworzenia środków trwalych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyly koszt wytworzenia środków
trrval5,ch w budowie w roku obrotowym

Lp. Wyszczególnien ie Kwota

Koszt wytworzenia środków trwalych w budowie 0,00

2 W tym - odsetki 0,00

3 W tym - różnice kursowe 0,00

2.J. l)rzychody lub koszty o nadnł,yczajnej wartości lub litóre wystąpily incydentalnic

Lp. \Ą/yszczególnicnie Opis charakteru zcJarzenia Kwota

Przychody - o
nadzwycza.jne.j wartości

nie dolyczy 0,00

) Przychody - które
wrystąpiły incydentalnie

opf aty z tytu!u najmu lokali, przychody z tytu!u sprzeda!y skladnikL]w
maj lJ tkowych, rozwi ! zan ie odpisu na nale tr no ! ci

|5 902,34

3 Koszty - o nadzwyczajne.j
wartości

nie dotyczy 0,00

J Koszty - które Wystąpiły
incyden tal n ie

odpis aktualizacy.jny nalel lnotJci, koszty komomicze, rozliczenie podatku vat 5l]7,68

2.4, Należności z tytulu podatl(ów realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi wlaściwemu do spraw finansów publicznych
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp, Wyszczególn ien ie Kwota

ż4 Należności z tytulu podatkórv realizor.vanych przez organy podatkowe podległe ministrorvi ,,vlaściwemu do spraw
finansów publicznych wykazywanych w sprawozdalriu z wykonania planu dochodór.v !udżerowyclr

0,00

2.5, lnne lnformacje

Lp. Wyszczególn ien ie ops Kwota

25 Inne infonnacje nie dotyczy 0,00

3. lnne lnlormacje nic wymienione powyżej,jeżeli moglyby w istotny sposób wplynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
rvynik fi nansowy jednostki

Lp lnne ln[ormacje ops
J Inne Inlormacje nie wymienione powyżej, jeże|i mogłyby w istotny

sposób wpłynąc na ocenę sytuac.ji maiątkowe.j i finansowej oraz
wynik fi nansowy.jedrlostki

nie dotyczy

Clóivny Księgotq, W zastępst* ie K ierorvn ika Jednostki



Maria smolarek
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