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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w
skierniewicach

Miedniewicka 25 N/D
96- l00 Skiemiewice

Numer identyfikacyjny REGON:
000653 1 85

INFORMACJA DODATKOWA

lnformacja dodatkowa

sporządzona na dzień 3lll2l20l8 r,

. Adresat:

Wojewódzki [nspektorat Weterynarii w Łodzi

|. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp. Etykieta Wartość

l Nazwajednostki Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach

ż S iedziba jednostki skierniewict

3 Adres.iednostki . Miedniewicka 25 N/D 96- 1 00 Skiemiewice

l4 )odstawowy przedmiot działalności iednostki Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząl w celu ochrony zdrowia
publicznego.

2 )kres sprawozdawczy Roczny-20l 8

J Agregat? (Tak / Nie) Nie

4 Jlnówienie przyj ętych zasad (pol ityki) rachunkowości PIW Skiemiewice działa na podstawie Zarządzenia Powiatowego
Lekarza Weterynańi nr 1lfk]2018 z dnia l5.01.20l8 w sprawie
wprowadzenia zasad rachunkowości.

1.1

Kod Mctoda amortyzacji Dodatkowy opis

2 metoda liniowa Odpisów amortyzacyjnychjednostka dokonuje raz w roku metodą liniową, Dla potrzeb ujmowania w księgach
środków trwĄch oraz wańości niemateńalnych i prawnych jednostka przyjęła zasadę iż, składniki majątku o
wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza bezpośrednio w kosźy i wprowadza składnik do ewidencji
ilościowej. Składniki majątku o wartości w przedziale 500z1-10 000zł zalicza do pozostałych środków trwałych
i dokonujejednorazowych odpisów amortyzacy.inych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku
o wańości początkowej powyżej l0 000złjednostkazalicza do środków trwałych lub wańości niematerialnych i
prawnych i wprowadza do ewidencjibilansowej. Dokonywanie odpisów amoĄzacyjnych rozpoczyna się
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

4.2

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

wyceniane wg cen nabycia Srodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia
pomniejszonych o odpisy amoĘzacyjne

8 wyceniane Wg wańości
nominalnej

Należności na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Wańośó należności jednostka
aktualizuje uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 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 zastosowaniu
metody FIFO do wyceny zapasu.

5. Inne informacje

ll. Dodatkowe informacje i objaśnienia

.l Szczególowy zakres zmian wartości ;rup rodzajowych środków trwalych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj Zwiększenia

Lp. Wyszczegól
n ien ie

Wartość
początkowa

(brutto) stan na
początek roku
obrotowego

A ktualizacja Nabycia przemiesz czenia
wewnętrzne

lnne Ogólem
zwiększen ia
(3+4+5+6)

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

Wartości
niematerialne
l praWne

0,00 000 00( 000 000 000

l srodki trwałe 2 260 335,25 000 50 430,0( 000 000 50 430,00

ll 3runty 9l2 080.00 0,00 0,0( 000 000 00(

1.1.1 Urunty
stanoWią
własnośc

0,00 000 0 000 000 000
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samorządu
terytorialnego,
przekazywane

użytkowanie
wleczyste
lnnym
podmiotom

1.2 Budynki,
lokale i

obiekty
tnĄnterii
lądowej i

wodnej

338 954.00 000 000 0,00 000 00(

l3 Uządzenia
techniczne i
m.§Zyny

l9 591,40 0,00 50 430,0( 000 00 50 430,00

l4 Srodki
tranSportu

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

5 lnne środki
trwałe

146 709,8 000 0,00 0,00 000 000

2 srodki trwale
placówek

000 000 000 00( 000 000

1,1 SzczególowY zakres zmian wartoŚci grup ro<lzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Lp. Wyszczegól
n ien ie

Aktualizacja Rozchód (np.
likwidacja,
sprzedaż)

przemiesz czenia
wewnętrzne

Inne Ogólem
zm niejszenia
(8+9+l0+r l)

Wa rtość
początkowa

(brutto) stan na
koniec roku

obrotoWego (2+7-

12)
(8) (9) (10) (l 1) (12) (l3)

l Wartości
niemateriaIne
l prawne

000 0,00 00( 000 00( 0.00

l srodki trwałe 0.00 000 00( 000 000 2 3l0165.25
lt Grunty 000 000 0,00 0,00 000 9 l 2 080.00

lll Grunty
stanowiące
własnośó
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane

uż}.tkoWanie
Wleczyste
lnnym
podmiotom

00( 000 000 000 0,00 000

12 Budynki,
lokale i

obiekty
lnĄnlerli
Jądowej i
wodnej

000 00( 000 0,00 00( 338 954.00

l3 Urządzenia
techn iczne i
maszyny

000 0.00 00( 000 000 10 02l,40

l4 Srodki
transportu

00 000 000 0.00 000 243 000.00

5 lnne środki
lrwałe

000 000 0,00 00( 000 746,709,85
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Rodzaj [J m orzen ie stan/rok wartość netto

Lp. Wyszczegól
n ien ie

Sta n
u m orzen ia

na początek
roku

obrotowego

Aktualizacja Amortyzacja
za rok

Inne
zwiększenia

Inne
zm niejszenia

Sta n
u morzenia
na koniec

roku
obrotowego
(l4+l 5+l6

+|7-t8)

Stan na
początek roku
obrotowego (2-

l4)

stan na koniec
roku

obrotowego (l3-
l9)

(t4) ( l5) (l6) (l7) (l8) (t9) (20) (2l )

Wartości
niematerialne
l prawne

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

srodki trwałe l 212 503,18 0,00 12 474,12 0,00 000 l 224 91,|.90 l041 832,01 l 085 787,3j

ll Crunty 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 9l2 080_00 9 l 2 080,00

lll Grunty
stanowlącę
własnośc
jednostki
samorz{du
terytorialnego,
przekazywane

użytkowanie
wieczyste
lnnym
podmiotom

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

1,2 Budynki,
lokale i

obiekty
inĄnierii
lądowej i

wodnej

208 934,12 0,00 6 545,12 000 000 2l5 479,24 l30 0l9,88 l23 414,16

1.3 Urządzenia
techniczne i
mź§zyny

l9 591.40 00( z 521,50 0,00 00( 22 l12,90 000 47 908,50

1.4 Srodki
transportu

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

l5 lnne środki
trwałe

740 97,7.66 000 3 408,1 ( 000 00( ,lĄ4 
385,16 5 132,1 z 324,09
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l,2. Aktualna wartość rynkowa środków trwalych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi inlormacjami:

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

Wartość rynkowa Dodatkowe informacje

1.1 3runty 0,00 0,0(

lll w tym dobra kultury 0.00 0,0(

l2 Budynki, lokale i

obiekty inźynierii
lądowej iwodnej

0,00 0,00

12l w tym dobra kultury 0,00 0,00

l3 Urządzenia
techniczne i

maszyny

0,00 0,00

l3l w tym dobra kultury 0,0c 0,00

14 Srodki transportu 0,0t 0,0c

| 4.| w rym dobra kultury 0,0( 0,0c

l5 lnne środki trwałę 0,0( 0,0c

l5l w ryrn dobra kultury 0,0 0,0c

1.3.

Lp. Dlugoterminowe
aktywa

Kwota dokonanych w trakcie
roku obrotowego odpisów
aktualizuj ących wa rtość

dlugoterminowych aktywów
trwalych

Dodatkowe informacje

l niefinansowe 0.00

2 finansowe 0,00

1.4.

https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OAjsp?page:/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre...2019-05-09
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Opis

Wartośó gruntów

Dodatkowe informacje

wleczyscle

1.5.

Lp. Wyszczegól
n ien ie

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych
przez jednostkę środków trwa lych, używanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,

w tym z tytulu umów leasingu

Dodatkowe in[ormac.ie

irunty 0,00

2 Budynki,
lokale i

obiekty
rnżynierri
lądou,ej i

rvodnej

0,00

J Urządzenia
techniczne i

maszyny

000

4 Srodki
transportu

0,00

5 I nne środki
trwale

0,00

1.6.

Lp. Papiery
wartościowe

Liczba posiadanych
pa pierów

wartościowych

Wartość
posiadanych

papierów
wa rtościowych

Dodatkowe informacje

l Akc_je i udziały 00( 0,0c

) Dtużne papiery
wartościowe

0,0( 00c

3 l nne 0,0( 0,0t

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem 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, Należności Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększen ia Wykorzystan ie Rozwiązan ie stan na koniec roku
obrotowego

l N ależności krótkoterminowe 4 457,59 6 068,73 0,00 4 457,59 6 068,73

2 Należności długoterminowe 0,0c 0,0( 0,00 0,00 0,00

J Lączna kwota: 4 457,59 6 068,73 000 4 457,59 6 068,73

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

Lp, Rezerwy
wedlug celu
u tworzen ia

§tan na początek
roku obrotowego

Zwiększen ia Wykorzystanie Rozwiązanie stan na koniec roku
obrotowego

Dodatkowe
informacje

Rezerwry na
postępoWania
sądowe

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

2 l nne 000 000 0,00 0.00 0,0(

3 Łączna
kwota:

0,00 0,00 0,00 0,00 0.0(

1,9.Zobowiązania dlugoterminowe o pozostalym od dnia bi|ansowego, przewidyrvanym umową lub wynikającym z innego tytulu
prawnegot okresie splaty

Lp, okre§ splaty Kwota Dodatkowe informacje
a powyżej l roku do 3 lat 0,00

b lowyżej3do5lat 0,00

c powyżej 5 lat 0,00

Łączna kwota: 0,00

1.10. lnl'ormacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi(lensing
operacyjny), a wedlug przepisów o rachunkowości bylby to leasing finansowy lub zwrotny

https://ebs-trezor.mf.gov,pI/OA_HTML/OAjsp?page:/dmloraclelapps/xxext/rep/xxre,.,20l9-05-09
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1.1,1. l-ączna kwota otrzymanych przezjednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.1 l, Zobou'iązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Rodzaj Kwota W tym na aktywach ln formac je

Lp. Forma
zabezpieczenia

zobowiąza nia za bezpieczenia trwalvch obrotowvch Dodatkowe informacje

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

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

J Zastaw (w tym
re.jestrolvy lub
skarbowy)

00( 0.00 0,00 0,00

Ą Weksel 0,0( 0,00 0,00 0,00

5 przewłaszczenie na
zabezpteczenia

0,00 000 0,0c 000

6 Cwarancja bankowa
lub ubezpieczeniowa

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

7 I nne 000 0,00 00c 0,0(

8 Łączna kwota 0,00 0,00 00c 0,0(

1.12, Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przezjednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslorł,ych,
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabczpieczeń

Lp. Rodzaj
zobowiązania
waru n kowego

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

Kwota

Nieuznane
roszczenla
wierzycieli

0,00

2 Udzielone gwarancje
l poręczenla

0,00

3 Inne 0.00

4 Lączna kwota 0,00

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

1.1J.l Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod 
I

Crynne Rl\{K Kwota

1.13,2-6

Lp. Rozliczenia
m iędzyokresowe

lnformacje dodatkowe K$,ota

32 Czynne RMK - lnne 0,00

33 Kwota czynnych rozliczeń
m iędzyokresowych
kosztów (stanowiąca
różnicę między wartością
otizymanych fi nansowych
skladników aktywów a

zobowiązaniem zaplaty za
nie)

000

3Ą Bieme rozliczenia
międzyokresowe kosztów

0.00

35 Rozliczenia
rniędzyokresowe
przychodów -

równowańośc
otrzymanych lub
należnych dochodów
budźetowych dotyczących
przy szly ch l at obrotowych
w tym z tytułu umów
dtugoterminowych

0.00

36 Rozl iczenia
międzyokresowe
przychodórv - inne

0,00

https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OAjsp?page:/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre..,20l9-05-09
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Dodatkowe informacje
l-ączna kwota

ymanych przez
gwarancJl l

niewykazanych w
bilansie

1.15. Kwota wyplaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp. Wyszczegól nienie Kwota Dodatkowe informacje
l Odprawy emerytalne

i rentowe
0,00

2 Nagrody
1 ubileuszowe

0,00

3 l nne 000

4 kwota razetrl 0,00

1.16. lnne informacje

Lp. Opis Dodatkowe informacje

l6 lnne informacje

)

2,1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp. Wyszczegól nienie Kwota

MateriaĘ 0,00

2 Półprodukty i produkty w toku 0,00

J Produkty gotowe 0,00

4 Towary 0,00

5 kwota razem 0,00

2.2. Koszt wytu'orze n ia środ ków trwa lyc h w budowie, w tym odsetki oraz różnice ku rsowe, które powiększyly koszt wytwo rze n ia ś rod ków
trwalych w budowie w roku obrotowym

Lp. Wyszczegól nienie Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 00C

2 W tym - odsetki 00c
J W tym - różnice kursowe 00c

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

Lp. Wyszczegól nienie Opis charakteru zdatzenia Kwota

Przychody - o
nadzwycza]nej wartości

0,0t

ż hzychody - które
rvystąpily incydentalnie

odszkodowanie od ubezpieczyciela, opłaty z tytułu najmu lokali, przychody w zwięku z
rozwiązaniem odpisu na naleźności

L7 271,44

J Koszty - o nadzwyczajnej
wartości

00(

J Koszty - które wystąpity
incyden tal nie

ldszkodowania, odpis aktual izuj ący nal eżności, koszty komornicze l0 446,6l

2.4. NalcżnoŚci z tytulu podatków realizowanych przezorg^ny podatkowe podlegle ministrowi wlaściwemu do spraw finansów publicznych
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp. Wyszczegól nienie Kwota

ż4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych r,,ykazyr,vanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

000

2.5. lnne Informacje

Lp. Wyszczegól nienie Opis Kwota

25 Inne informacje 0,00

3, lnne lnformacje nie wymienione powyżej, jcżeli moglyby w istotny sposób wplynąć na oc€nę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik fi nansou,y jednostki

Lp. Inne Informacje Opis
J lnne Infomrac.je nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny

sposób rvpłynąc na ocenę sytuacji ma.jątkowej i finansowej oraz
wynik fi nansowy jednostki
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