
Informacja dodatkowa 
I. Wprowadzone do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1. 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Śremie  

1.1. nazwę jednostki 

  

 

Śrem  

1.2. siedzibę jednostki 

  

 

ul. Chełmońskiego 22; 63-100 Śrem  

1.3. adres jednostki 

  

 

Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego  

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki 

  

 

2020  

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

  

 

Sprawozdanie jednostkowe  

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

  

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji 

gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik 

finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 

Księgi rachunkowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Śremie prowadzone są w siedzibie jednostki, tj. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii 

w Śremie, ul. Chełmońskiego 22, 63-100 Śrem. 

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2011, za pomocą systemu firmy 

Wolters Kluwer linii Progman 

Jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od gruntów 

Przyjęta metoda amortyzacji - metoda liniowa 

Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania  przez spisanie w 

koszty 

Rzeczowe składniki aktywów wycenia się według cen nabycia 

Rzeczowe składniki aktywów otrzymane nieodpłatnie wycenia się według wartości określonej w decyzji właściwego organu 



Różnice inwentaryzacyjne wycenia się według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej  

Rzeczowe składniki aktywów - zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu  

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 

  Przyjęty próg istotności -1% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy 

5. inne informacje 

    

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

1  

1.1. 

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, 

zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne 

przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 



  

  
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych   

L.p Wyszczególnienie Wartość początkowa (brutto) 

stan na początek roku 

obrotowego 

Zwiększenia    

  

  Aktualizacja  Nabycia 
Przemieszczenia 

wewnętrzne 
Inne 

Ogółem 

zwiększenia 

(3+4+5+6) 

  
  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

I. Wartości niematerialne i prawne  0 0 0 0 0 0 

1. 
Środki trwałe  344.957,80 0 0 0 0 157.859,00 

1.1 Grunty 14.900,95 0 0 0 0 0 

1.1.1 
Grunty stanowiące własność jednostki 

samorządu terytorialnego, przekazywane 

w użytkowanie wieczyste innym 

podmiotom 

      

1.2 
Budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 
114.433,29 0 0 0 0 0 

1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 45.537,70 0 157.859,00 0 0 157.859,00 

1.4 Środki transportu 148.471,00 0 0 0 0 0 

1.5 Inne środki trwałe 21.614,86 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych   

Lp. 

Wyszczególnienie 

Zmniejszenia     

  

Aktualizacja  

Rozchód (np. 

likwidacja, 

sprzedaż) 

Przemieszczenia 

wewnętrzne 
Inne 

Ogółem 

zmniejszenia 

(8+9+10+11) 

Wartość początkowa 

(brutto) stan na 

koniec  roku 

obrotowego (2+7-12) 

  
  8. 9. 10. 11. 12. 13. 

I. Wartości niematerialne i prawne  0 0 0 0 0 0 

1. 
Środki trwałe  0 0 0 0 0 492.517,80 

1.1 Grunty 0 0 0 0 0 14.900,95 

1.1.1 
Grunty stanowiące własność jednostki 

samorządu terytorialnego, przekazywane w 

użytkowanie wieczyste innym podmiotom 

      

1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej 
0 0 0 0 0 114.433,29 

1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 0 10.299,00 0 0 0 193.097,70 

1.4 Środki transportu 0 0 0 0 0 148.471,00 

1.5 Inne środki trwałe 0 0 0 0 0 21.614, 86 

2. Środki trwałe placówek        

 

 

 

 

 

 



 

 

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Stan 

umorzenia na 

początek roku 

obrotowego 

Umorzenie Stan umorzenia 

na koniec roku 

obrotowego  

(14+ 15+16+17-

18) 

Wartość netto  

  

Aktualizacja  
Amortyzacja 

za rok 

Inne 

zwiększenia 

Inne 

zmniejszenia 

Stan na 

początek roku 

obrotowego  

(2-14) 

Stan na koniec 

roku obrotowego  

(13-19) 

  
  14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 

I. Wartości 

niematerialne i 

prawne  

0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Środki trwałe  242.065,68 0 35.489,25 0 10.299,00 267.255,93 102.892,12 225.261,87 

1.1 Grunty       14.900,95 14.900,95 

1.1.1 Grunty 

stanowiące 

własność 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego, 

przekazywane w 

użytkowanie 

wieczyste innym 

podmiotom 

        

1.2 Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

58.158,32 0 3.160,83 0 0 61.319,15 56.274,97 53.114,14 

1.3 Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

45.537,70 0 16.470,32 0 10.299,00 51.709,02 0 141.388,68 

1.4 Środki transportu 116.754,80 0 15.858,10 0 0 132.612,90 31.716,20 15.858,10 

1.5 Inne środki trwałe 21.614,86 0 0 0 0 21.614,86 0 0 
 



1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 

  Nie dotyczy  

1.3. 
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz 

długoterminowych aktywów finansowych 

 Nie dotyczy  

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

  

  

 

Nie dotyczy 

  

1.5. 
wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 

leasingu 

  

  

 

Nie dotyczy  

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów warto 

  

  

 

Nie dotyczy 
 

 

 

 

 

 

 

  

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) 

  
  

 



Należności 
Stan na początek roku 

obrotowego 
Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie  

Stan na koniec 

roku obrotowego 

Należności krótkoterminowe 4333,60 9.786,24 0 4.333,60 9.786,24 

Należności długoterminowe 0 0 0 0 0 

  

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

  

  

Nie dotyczy 

  

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 

   Nie dotyczy  

b) powyżej 3 do 5 lat 

  

  

Nie dotyczy  

c) powyżej 5 lat 

  

 

Nie dotyczy 

 

 

 

  

1.10. 
kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to 

leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 

  

  
Nie dotyczy  

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 



  
  

Nie dotyczy  

1.12. 
łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem 

zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń 

  

  

Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.13. 
wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością 

otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 

  

  

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów 

stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 
Kwota 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: 
  



[Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika Informacje dodatkowe ] 
ubezpieczenia 4.084,23 

 
 0 

inne  0 

Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a 

zobowiązaniem zapłaty za nie) 
0 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów: 0 

Pole opisowe  0 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów : 0 

równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z 

tytułu umów długoterminowych 
  0 

Inne  0 
 

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 

  

  

Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

  

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

  

  
Kwota wypłaconych środków pieniężnych  na świadczenia pracownicze  

Wyszczególnienie   Kwota 
 

Odprawy emerytalne i rentowe   57.013,56 Dotyczy jednego pracownika członka KSC 

Nagrody jubileuszowe   8.467,38 Dotyczy jednego pracownika członka KSC 

Inne Odpis na ZFŚS 12.479,51  

  Szkolenia 4.926,51  



   Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00  

 Badania okresowe 855,00  

Kwota razem:   84.741,96  

  

1.16. inne informacje 

  

  

Nie dotyczy  

2.   

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

  

  

Nie dotyczy 

 

 

 

  

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 

  Nie dotyczy  

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 

  

  

Nie dotyczy 

  

2.4. 
informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w 

sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych 

  

 
Nie dotyczy  

2.5. inne informacje 

     



3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

    

   

   

   

   

   

   

   

_______________________                                                        _____2021-03-__________________                                      _________________________  
      Główny Księgowy                                                                           rok, miesiąc dzień                                                       Kierownik jednostki  

   
 


