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Nazlr,a i adres jednostki sprarvozdawczej:

lnspekoja lVetenrranjna Por.viatolql Inspektorat
wetennarii rv polkorvicach

Gónra 3 _3

59- l 00 Polkorl iee

Numer identvfi kacyjn.v REGON :

3907 l0890

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 3|ll2l2018 r.

Adresat.

Inspekcj a Weterynaryjna Woj ervódzki
Inspektorat Weten,narii rve Wrocłarviu

I. \\Iprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp. Etykieta Wartość
l

1.1 \ azrva j ednostki lnspekcja Wetery,narljna Poiviatorvr, lnspektorat \\'eterl,narii rr
polkorr icach

Lż Siedziba jednostki Polkorr ice

1.3 Adres jednostki Góma 3 3 59-100 Polkorvice

1.1 Podstaworvv przedmiot działalności jednostki oclrrona zdrclrvia i dobrostanu zlyięrzat tv cellt ochrclnv zdrorr ia
publicznego

2 Okres sprarvozdarvcz1, Roczny,-20l 8

J Agregat? ('I ak / Nie) Nie

1 omórvienie przviętvch zasad (polit\,ki) rachunkr_lrrości Ervidcncja księgor.r,a j ednostki pror.vadzona j est rv oparciu o
Zarządzenie Kicrorvnika jednostki Powiatoweso lnspektoratu
Weten,narii rv Polkor,vicaclr rr sprar.vic prz\,iętVch zasad
raclrunkorvości

l
Kod NIetoda amortyzacji Dodatkowy opis

4 środki tnvałe o rvartości
rrieprzekraczającej l0 000
zł. podlegają jcdnorazow0
untorzeniu n, l 007o rr

miesiącu przljęcia do
uz1,lvmia. przez spisanie rv

kosztv

Jednorazorvo przez spisanie w,kosztv rv miesiącu prz.vjęcia do uĄlvania.

ż metoda liniol,va Raz lv roku dokonuje się odpisólv amortvzac},jn!,ch metodą liniolvą rozpoczr,na się począrvszv od miesiąca
nast9pującego po miesiącrt oddania składnika do użl"rvania §edh_rs sta\Ą,ek riłnikającvch z usta\\,\, o podatku
dochodowl,m od osób prarvrrl"c1r.

4.2

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis
1 wrceniane rvl ccn nab1,,cia Srodki trr.rałe oraz rvartości niematertalne i prarlne,

l0 cenr er!idencl,jne
materiałów rr, magazlrrie
ustalono na pozionrie ccn
zakuplt

Gospodarka magaz\,llo\\a dla materiałólv przeznaczon,nch na zrvalczatlie chclrób zakaźtrrch zrvierząd erridcncja
na koncie.

l3 mne Odpisv aktualiztrjące nie później niz na dzień bilansolr},. Na moc1, zapisó* r.l politl,ce rachunkorl,ości
Zrezvgnowano zrozliczania kosztór,v r.v ozasie dla operac.ji por.ltarzając.vch się corocznie_ r,v podobnvch
rvartoŚciach. Rozliczenia te mają nieistotną wańośc i dlatego nie są rozliczane rv czasie i od rtrzrr porviekszają
koszv działalności.

9 zaki_lpione nr ateriałi.,
odnoszonc są bezpośrednio
lr ciężar kosztórv rł dniu iclr
zakupu

Wszl'stkie zakupione materiaĘ" odnoszone są bezpośredrrio lv kosztv działalności,

6 r,l,vceniane wg wartości
wl,nikającej z posiadarrvch
dokumentór,v lub rvvcenv
konrisj i iniventarl,zacy. jnej

Srodki trwałe qarrnione \\,trakcie inr,l,entarl,zacji lvg posiadanvch dokunrentóll z uwzględnierrienl zużvcia. a
przy ich braku lvg *atlości godzilvej,

8 wyceniane wg wartości
nominalnej

Srodki pienięme na rachuŃach bankowych i w kasie

5 wyceniane wg wartości
określonej w decyzji
właściwego organu

Srodki trri,ałe otrzullane nieodpłatrrie na poclstar,vie dccl"zji rvłaścirvego olganu.

. Inne informacje

Od lipca 2018 r, zrviekszenie 1irndltszu płac lv zrliązku z otrn,maniem jednego etatu na rvrkonyrvanie norvl.cl,1
zadań zr,viazanvclr z rillniczvm handlem detalicznvm

https://ebs-trezor.mf.gov.pI/OA_HTML/OAjsp?page:/dlll/oraclelapps/xxext/rep/xxre... 20t9-04-25
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II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj Zwiększenia

Lp. Wyszczegól
nienie

Wartość
początkowa

(brutto) stan na
początek roku
obrotowego

Aktualizacja Nahvcia przemiesz czenia
wewnętrzne

Inne Ogólem
zlviększeni a
(3+{+5+6)

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

I Wartości
niematerialne
i prawne

I) 496,62 0,00 0.0(] 0.00 0,0i 0.01

l srodki trriałe ,1l9 l60.11 0,00 17 103.81 0.0i) 0.0|) 17 103.8l

1.1 GrunĘv 0.0(. 0.00 0,0( 0,00 0,0t) 0.t)t

1.1,1 G runt!,
stanorviące
rvłast-tośc
jednostki
samorządrt
tentorialnego.
przekazl"rvane

użl,tkorvanie
\\,iecZ!Ste
innl,m
podnrioton-t

(.},0(} 0.00 0.00 0,0L) 0,00 0.00

|,2 Bud,l,nki.
iokale i
obiekt_v

inzr"nierii
1adoli,ej i

rr odnej

154 985.00 0.00 0.0t) 0.0( 0.0l) i:).0l)

1,3 Llrzadzenia
teclrniczne i

nlaSZ).-n}'

69 966;79 0,0(] 1 179.00 000 0,00 ,1 l79.00

1 ,,1 Srodki
tranSpońtl

I16 247,61 0.0l 0.0t) 0,00 " 0,0(] (].00

1.5 lnne środki
trrlałe

17 960^,74 0,0c 12 921,8 l 0,00 0.0l 12 92_1.8 1

2 srodki tnvałe
placór,vek

0,00 0.0o 0.0l 0.00 0.00 0.0c

1.1 Szczegółowy zakres zrnian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj Zmniejszenia Ogółem

Lp. Wyszczegól
nienie

Aktualizacja Rozchód (np.
likwidacja,
sprzedaż)

przemiesz czenia
wewnętrzne

Inne Ogółem
zmniejszenia
(8+9+10+11)

Wartość
początkowa

(brutto) stan na
koniec roku
obrotowego

(2+7-12)

(8) (9) (10) (1 l) (12) (13)

I Wartości
nienlaterialne
i prarvne

() ()i. 2 l9.00 0,00 0.0c 219.0i 12 ż77 ,62

l sroclki tnvałc 0.0t 0.00 0.00 0,0c 0,0( 436 263.95

1,1 Gruntv 0,00 0.00 0,00 0,0c 0,0( 0,0c

l.t.1 Gruntv
stano\\,iące
rr,łasnośc

.jednostki
samorząilu
terytorialnego.
przekazl,rvano

użl"tkor.vanie
\YiecZ),Ste

() ()() 0

htęs://ebs-trezor.mf.gov.plloA_HTMl/OAjsp?page:/dmloraclelapps/xxext/rep/xxre... 2019-04-25
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11l11\,l11

1.2 Budvnki.
lokalc i
obiekt1
irrzl,nierii
lądo*ej i

rrodnej

0.00 0.0t) 0.00 0.00 0.00 L5] 985.0t)

1,3 Llrządzenia
tęchniczne i

maSZvt1},

0.00 0.00 0.00 000 0.0c 74 l45;79

1,4 Srodki
transportu

0,0c 0,00 0.00 0.00 0.00 1l6 2_17.6i

1,5 Inne środki
trwałe

0,00 0.0t) 0.00 0.0(: 0.00 90 885.55

,n o,u"lo",toś,i ni""t,
Rodza fJmorzenie Stan/rok wartość netto

Lp. Wyszczegól
nienie

Stan
umorzenia
na początek

roku
obrotowego

AktuaIizacja Ąmortl,zacj a

za rok
Inne

złr iększenia
Inne

zmniejszenia
Stan

umorzenia
na koniec

roku
obrotowego
(l4+l5+16

+17-18)

Stan na
początek roku
obrotowego

(ż-14,)

stan na koniec
roku

obrotowego (13-
19)

(14) (15) ( l6) ( l7) (18) (19) (20) (2I)

l Waności
rrienraterialne
i prarvnc

12 196.62 0.00 0.00 0.00 2 1 9.00 l) )11 6) 0.00 0.00

l srodki tnvałe 292 485.05 0.0| 14 141,30 1 7 l03,8l 0.0c 323 730. l l26 ó75.09 ll)§1l79

1l Grunt} 0.0( 0.r]0 0.00 0.00 0,0t 0.00 0.00 0.00

1.1,1 Gruntr
stano\\,iącę
ri łasnośc
jcdnostki
samorządu
terytorialnego.
przekazl,rvane

użl tkorr allie
l rr ieczr ste

Iu*,-
Ipudn,,iotnn,

0.0t) 0.()t) 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

|,ż Budvnki.
lokale i

obiekq,,
inżl,nierii
lądolvE i
rvodnej

38 576.58 (_).00 3 8]1.63 0,00 0,00 4?.15l2l 1 1 6 .ł08..l2 ll2 533,,79

1.3 Urządzeriia
techniczne i
nlaSZ"vnv

69 966.1( 0,00 0.00 .1 l79,00 0,00 7.1 1.15.79 0.00 0.00

l..1 Srodki
transportu

l 0j 980.94 0.00 l0 266.67 0.00 0.00 l l6 247.61 1 0 266.67 0.00

1.5 Inne środki
trrvałe

T,7 960.14 0.0(] 0.00 12 921.81 0.00 90 885.55 () ()() 0,00

ffiówtrwałych,wtymdóbrkultur1''-oilejednostkadysponujetakimiinformacjami:
Dodatkowe informacjeWartość netto (Stan

na koniec roku
obrotowego)

w Ęm dobta kult
Ustalone na podsta\\ie podobrry,ch otin biura nieruchonlości

1 12 533Budl"nki. Lokale i

obicktv inżl,nierii
lądolłej i lloólej

https://ebs_trezor.mf.gov.p1/oA_HTMl/OAjsp?page:/dmloruclelapps/xxext/reP/xxre... 2019-04-Ż5



1.ż.l w i}-n] dobra ku]tun 0,

1,3 Urządzenia
teclmiczne i

nlaSZ} 11}

0.00 1lJ 000.00 Wańośc szaco\\a]-]a z uuzq]edntenierl danlch do ubezpieczenia

1,3 l rl-nn dobra kultur,r, 0,00 0.00

1,1 Srodki transponu 0,00 40 127.00 Wańośc spisatra z po1is1 ubezpleczeriiorve.1

1,-+ l rr tr n dobra kultury 0,00 0.0t)

1,5 Inne środki trrvałe 0,00 50 000 00 Wartośc szaco\\ana z urvzględnienienl danvch do ubezpieczenia

1,5 1 rr trnr dobra kultur1, 0.00 0.0()
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1.3.

Lp. Długoterminowe
aktywa

Kwota dokonanych w trakcie
roku obrotowego odpisów
aktualizujących wartość

długoterminowych aktywów
trwaĘch

Dodatkowe informacje

1 niefinansorvc 0.0C

2 fitlansolvc 0.0C

l..l.

l.p. Opis Kwota Dodatkowe informacje

l \\raność gruntów
Ltżr,,tkorvanl,ch rvieczvście

0.0C

1.5.

Lp, Wyszczegól
nienie

Wartość nieamorfyzowanych lub
nieumarzanych przez jednostkę

środków trwaĘch, użawanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy

i innych umów, w Ęm z tytułu umów
leasingu

Dodatkowe informacje

l Grun§, ().()(

2 Bud1 nki"
lokale i

obiekt1
l nz_r,n i eri i
1ądorl,ej i
*odnej

32 000.0c Ustalone na podsta\yie podobn1,,ch otirt biura nicruchonlości

J 1.1rządzenia
teclmiczne i
maSZ},11!

0,0(

1 Srodki
transportu

0,0(

5 lnne środki
tnł,ałe

0.0C

1.6.

Lp. Papiery
wartościowe

Liczba posiadanych
papierów

wartościowych

Wartość
posiadanych

papierów
wartościowych

Dodatkowe informacje

1 Akcje i udziały, 0.00 0.00

2 Dłużre papiery
wartościowe

0.00 0,00

J Inne 0,00 0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniuo rozwiązania i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu
terytorialnego (stan poĄczek zagrożonych)

Lp. Należności Stan na początek
roku otrrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozrviązanie stan na koniec roku
obrotowego

1 Nalezności krótkoterminorve 0.00 0"0( 0,00 0,00 0.0(]

2 Naleznośct długoterminolve 0.00 0.0C 0,00 0"00 0.0(

J Lączna k\rota: 0.00 0,0C 0,00 0,00 0.0C

1,8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie
końcowym

https://ebs-trezor.mf.gov.pllOA_HTML/OAjsp?page:/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre... 2019-04-25



Lp. Rezerwy
według celu
uĘorzenia

Stan na początek
roku obrotowego

stan na koniec roku
obrotowego
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Dodatkorye
in form acje

Zwiększenia \\'},korZ},Sta n ie Rozrr iązan ie

Rezenl_v na
poStępoWania
sądolve

tałymoddniabilansowego,przewidywanymumowąlubwynikającymzinnegotytułu

Dodatkowe informacje

polrl,że1 l toku do 3 lat

ffibowiązańwsytuacjigdyjednostkakwalifikujeumowyleasinguzgodniezprzepisamipodatkowymi(leasing
operacyjny),awedługprzepisóworachunkowościbyłbytoleasingfinansowylubzwrotny
Lp. Zobowiązania Kwota Dodatkowe inlormacle

l z tl,tułu leasingrt
tinansolve,9o

0.0(

2 z q,tułu leasingu Zwrotnego 0.00

ffi majątku jednostki (ze łvskazaniem .hu."kt..u i fo.*Y ty.h ".
Rodzaj Kwota W Ęm na aktyrvach Informacje

Lp. Forma
zabezpieczenia

zobowiązania zabezpieczenia trwalych obrotowych Dodatkowe informacje

1 Karrcja 0,0( 0,00 0,00 0,00

2 Hipoteka 0.00 0.00 0,00 0,00

J Zasta\r (W Ę-m
rejestrolvy lub
skarbon1,)

0.00 0,00 0,00 0.00

4 Weksel 0,00 0,00 0.00 0,00

) przervłaszczenie na

zabezpieczenia

0"00 0,00 0.00 0.00

6 Grvarancja baŃorva
lub ubczpieczcniorva

0,00 0.00 0,00 0,00

7 Inne nnn 0,0l 0.00 0.00

8 Łączna k$,ota 0,00 0,00 0,00 0,00

Ęmrównieżudzielonychprzezjednostkęgwarancjiiporęczń,takżewekslowych'
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem Lobowiązańzabezpieczonych na majątń jednostki oraz charakteru i formY tYch zabezPieczef_----_----._=--
Lp. Rodzaj

zobowiązania
warunkowego

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

Kwota

1 Nieuznane
rosZcZćnla
rvierzy,cieli

0.00

2 L]dzielone glvarancje
i poręczenia

().(X]

3 Inne
0,00

4 ł-aczna krvota
0,00

roz|iczeńmiędzyokresowychwĘmkwotęczynnychrozliczeńmiędzyokresowych
kosztórv stanowiącycn ioznióę między wartością otrzytanych finansowych składników aktywÓI jj9!9\łlązantm zaPłaĘ za nie

l 3. 1 czvnn e r ozliczenia m iędzvokresowe kosztów

K"dT Czynne R\IK K]ryota

1.13.2-6

Lp. Rozliczenia
międzyokresowe

Informacje dodatkorve Klvota

132 Czynne RMK - Inne
0.00

lJ J

https://ebs-trezor.mf.gov.p1/OA_HTML/OAjsp?page:/dm/oraclelapps/xxext/reP/xxre... Ż0I9-04-25

Lp. okres spłaty Kwota

a 0,0(

b ro*yźei3do5lat 0.0(

c oorrrżei 5 lat 0,0(

Lacma kwota: 0,0(
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K rr ota oz_vrrrr_v- ch roz1 i czel'r

nriędzr okresor.r.vch
kosztórv (stanorviąca
rtiznicę nigdz_v rvartością
otrzr manl,cIr finansorv.vch
składnikórr aktl,vr órv a

ztlborvl azanicm zapłaLy za
nte l

1 ,r,,+ Bienre rozliczenia
nl i edzr okresolve kosztó,,v

0.00

lj j R..zljczenia
nltcdzr okresowe
przr clrodórr, -

r..u norr artośc
..trn nlanvch lttb
naLeznl,ch dochodórv
budzetorl 1 ch dotvczącvch
prn szłr ch lat obrotowvch"
\\ t\ m Z §tułLl umów
dłLLgotemlinorrrch

0.00

13.6 Rozllczenia
niiędz1,,okresorve
przl,chodórv - inrre

0,00

1.14.Łączna kwota otrzymanych przezjednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

1 ł-aczna krłota
otrąn]an,vch przez
jcdnostkę grvarancji i

ptlręczeti
nierll,kazanl,ch w
bilarrsie

0.00

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp. \Yyszczegól nienie Klvota Dodatkowe informacje

1 Odprarł1, emen,talne
i lento\\e

0,00 Nie bl,§" ł_vpłacane o dpra\§}, emerytalnę i rentorl e,

2 Nagrod.v
jubileuszolve

16 ż78,16 Nagrod_v- dla 3 pracownikórv,

J lnne 0.00 Nie r,ry-płacono ekrvirvalentórv za urlop.

4 Kwota razem 16 ż78.16

1.16. Inne informacje

Lp. Opis Dodatkowe informacje

l16 Inne intbnnacje W_vkazana rv bilansie krvota 250.00 zł iako dlugotenninorve akt1,,rva finansorve stanor,r,i zabezpieczenle
umollv najnlu,

,,

2.1, Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp. Wyszczegól nienie Kwota

1 lv,l ateri ały 0,00

2 PóĘrodukry, i produkti, ,,v toku 0.00

J Produkt1, gotorve 0,00

4 Torvary 0,00

5 K\,vota raz enr 0.00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w Ęm odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyĘ koszt wytworzenia środków
lrwałych w budowie w roku obrotowym

Lp. Wyszczegó| nienie Kwota

1 Koszt §;\tworzenia środkón trit,ałych r,v budolvie 0.00

2 W q,m - odsetki 0,00

J w t.vnl - różnice kursorve 0,00

2.3. Przychody lub koszĘ o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Opis chara kteru zęlarzenia

https://ebs-trezor.mf.gov.p1/OA_HTMLiOAjsp?page:idmloraclelapps/xxext/rep/xxre... 2019-04-25
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ż przvchodv - które artośc likrviclacji szkód komunikacr jnvch 9 285 75

) Koszq/ - o nadzlv,n-czajnej
lvartości

0.00

J Kosztr, - które r,vl,stąpiłv
inc1 dentalnie

Wartośc szkod}" kornrrnlkacr.jnr, j 9 285.75

zł. Nńznosci z Ętułu podatków realizowanych przezor1any podatkowe podtegłe ministrowi właŚciwemu do sPraw finansów PublicznYch
wykaz5rwanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetorrych

Lp, Wyszczegó| nienie Kwota

],.ł \a]ezności z rytułu podatkórv realizorvanyclr przez organv podatkorve podległe nrlnistrolvi rvłaŚcirlemu do sPrarv

finansórr publicznych r$,kaz,vrvanl,ch rr sprarvozdaniu z rv_vkonania planu doclrodórv budżeto*1'clr

(,),00

].5. Inne Informacje

Lp, Wyszczegól nienie Opis Kwota

2.5 Inne inlornracje nie dotl"cz1 0"00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej,jeżeli mogłybyw istotny sposób wpĘnąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz

wlnik fi nansowy jednostki

Lp. Inne Informacje Opis

Irurc Informacje nie rvvmienione poivy,żej. jeżeli mogłl,b1 rr istohlr
sposób rvpłl"nąć na ocenę st,tuacji majątkorvc,j i finansorrej oraz
li r nik ilnansorv1, jednostki

9"|,9.[TIóHF*ę3#J
w Po,IłdWicaó

/l ,I

Pi#Mrsa

l8wlATOWY l.[ltARZ ryryąYNARl i
,łł ?ł!xł6{aci

Gł;ffira Kawatik

https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTMlioAjsp?pagr/dmloraclelapps/xxext/rep/xxre... 2019,04-25


