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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w
Węgrowie
Północna l

07-l00 Węgrów

Numer identyfikacyjny REGON :

000109850

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowr

sporządzona na dzień 3ll12/20l8 r.

Adresat:

Wojeu,ódzki lnspektorat Weterynarii z/s rv
Siedlcach

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp. Etykieta Wertość

I

ll Nazwajednostki Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie

t2 S iedziba jednostki Węgrów

l3 Adresjednostki Północna l 07-l00 Węgrów

t4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki K ierowanie w zakresie efeĘwności gospodarowania

2 Ckres sprawozdawczy Rocmy-2O18

J Agregat? (Tak / Nie) Nie

4 Jmówienie prryjętych zasad (poliĘki) rachunkowości a) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej
od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodow;łn dla osób
prawnych podlegają umaŻaniu wedfug rocznych stawek
amortyzacyjnych z uwzględnieniem zasad okeślonych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych. Podstawowe środki trwałe
umarz'ne są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie
aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych
ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych'
odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego
roku po roku przyjęcia środka trwałego do uż}rłania' Umorzenie
ujmowane jest na koncie 07 1 ,,Umorzenie środków trwĄch oraz
wańości niematerialnych i prawnych'' AmorĘzacja obciąża konto
400,,Amortyzacja" na koniec roku.

5. lnne informacje

Il. Dodatkowe informłcje i objeśnienia

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

Rodzaj Zwiększenia

Lp. Wyszczegól
nienie

Wartośó
początkowa

(brutto) stan na
pocątek roku
obrotoweso

Aktualizacja Nabycia Przemiesz czenia
wewnętrzne

Inne ogÓlem
zwiększenia
(3+4+5+6)

(2) (3) (4) (s) (6) (7')

Wartości
niemateńalne
l prawre

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

srodki trwałe 96t 232,t8 0.00 55 350.00 00( 49 000.0( r04 3s0.0(

ll 3runtv 0.00 0,00 000 0,0( 0,0( 0,0(

1.1.1 Grunty
stanowiące
własnośó
jednostki
samorządu
terytorialnego.
przekazywane

uŹ}tkowarrie
wieczyste
mnym
oodmiotom

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

t2 622 59s,26 0.00 000
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Budynki,
lokale i
obiekty
inĄmieńi
lądowej i
wodnej

1.3 Urządzsnia
technicme i
maszvnv

37 787.60 0.00 55 350,00 00c 0,00 55 350,00

14 s rodki
transportu

282 0s7 .42 000 00( 0,0( 49 000.00 49 000.00

1.5 lrme środki
trwałe

l8 791,90 0,00 0,0( 0,0( 0.0( 000

2 Srodki trwałe
plaówek

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

l.1 Szczególowy zskres zmian wartości grup rodzajowych środków trwalych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj Zmniejszenia ogólem

Lp. Wyszczegól
nienie

Aktualizacja Rozchód (np.
likwidrcja,
sprzedaż)

Przemiesz czenia
wewnętrzne

lnne ogólem
zmniejszenia
(8+9+r0+11)

Wartość
pocątkowa

(brutto) stan na
koniec roku
obrotowego

(2+7-t2\

(8) (e) (10) (11) (12) (13)

I Wańości
niernateńalne
r prawne

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

Srodki trwałe 00( 146 853.42 000 0.0( t46 853.42 9t8 728.76

l.l Grunty 0.0c 0.0( 0,00 00( 0.0c 0.00

l.t.t Crunty
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane

u4tkowanie
wieczyste
mnym
po&niotom

00( 0,00 000 0,0( 000

t2 Budynki,
lokale i
obiekty
inĄnierii
lądowej i
wodnei

0.0( 0.00 0,0( 000 0,0( 622 595,26

l3 UrzĄdzenia
technicme i
maszyny

0,0( 000 00( 0,00 0,0( 93 t37.6(

t4 Srodki
tansDońu

0.0( t46 853.42 00( 00( 146 853,4 184 204,0(

l5 Inne środki
trwałe

0.0( 0.00 0.0( 00( 0,00 l8 791,9(

2 Srodki trwałe
plaówek

0,00 0,00 00( 0,0( 0,q0 0,0

l.1 Szczególowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwalych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Stan
umorzenia
na koniec

roku
obrotowego
(14+15+16

+17-18)

https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OAjsp?page:/dm/oraclelapps/xxext/rep/xxre... 02.04.2019



(14) (rs) (r 6) (t7) (t8) (te) (20) (2t)

wartości
niematerialne
l prawne

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

Srodki trwałe 634 202,45 0.0( 94 041.72 000 t46 853.4 58 I 390,75 32't 029.'73 337 338.0 I

tt irunty 00( 0,0( 0,0( 000 0.0( 0,0( 0,00 000

r.l.l Grunty
stanowiące
własnośó

lednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane

uż1tkowanie
wieczyste
lnnym
podmiotom

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

t2 Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnei

38t 918.1', 0,00 t5 143,1'l 000 00( 39'l 122-5Ą 24o 616.Ą9 225 472.72

l3 Urządzenia
techniczne i
maszvnY

3l 551.1 0,00 2 857,15 0,00 0,0( 34 408,3 r 6 236.44 58 729,2t

t4 Środki
lransportu

20 I 880,6i 000 7ó 040'80 0.00 t46 853.4i l3 l 0ó8'0( 80 l7ó.80 53 136,00

l5 Inne środki
trwałe

l8 79 I.90 000 0,00 0,00 00( l8 79 t.9( 0,00 000
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l.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwalych' w tym dóbr kultury _ o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

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

Wartość rynkowa Dodatkowe informrcje

ll 3runty 0,0c 0.00

I ll wtgn dobrakulnry 0,0c 0,00

t2 Budynki, lokale i
obiekĘ inĄmierii
lądowej i wodnej

0,0c 0,00

t2t w tym dobra kultury 0,0c 0,00

l3 Urządzenia
technicme i
maszyny

0,0c 0,00

l3l w t}łn dobra kultury 0,0c 0,00

I4 Srodki transportu 0,0c 0,00

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

l5 Inne środki trwałe 0,0c 0.00

l5l w tym dobra kultury 0,0c 0,00

1.3.

Lp. Dlugoterminowe
akĘwa

Kwota dokonanych w trakcie
roku obrotowego odpisów
aktualizujących wartość

dlugoterminowych aktywów
trwalych

Dodatkowe informacje

I riefinansowe 0,0(

2 finansowe 0,0(

1.4.

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

I Wartośó gruntów
uŹytko warrych wiecryści e

0,0(

1.5.

Wartośó nieamortyzowanych lub
nieuma rzanych przez jednostkę
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środków trwalych, używanych na
podstawie umów najmu' dzigrżnwy

i innych umów, tr'tym z tytulu umórv
leasingu

3runĘ 0,0(

Ż Budynki,
lokale i

obiekty
inżynierii
lądowe.j i
wodnei

0,00

3 Urządzenia
techniczre i
maszvnv

0,00

4 Srodki
ransportu

0,00

5 lnne środki
nilałe

0,00
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1.6.

Lp. Papiery
wartościowc

Liczba posiadanych
papicrów

wrrtościowych

Wańość
posiadanych

papierów
wartościowych

Dodatkowe informecje

Ąkcje i udziały 0,00 0,0c

2 )łużne papiery
łartościowe

0,00 0,0(

3 lnne 0,00 0,0(

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość nrleźności' ze wskazlniem stanu na pocąt€k roku obrotowego, zwiększeniach'
wykorzystaniu' rozwiązaniu i strnie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu
terytorialnego (stan pożyczek zagroż'onych)

Lp. Należności Stan na początek
roku obrotowcgo

Zwiększenia Wykorrystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku
obrotowego

I Należności kńtkoterminowe 0,0( 0,0( 0,0( 0,0c 0,00

2 Należności długoterminowe 0,0( 0.0( 0,0( 0,0c 0,00

3 Łączrra kwota: 0,0c 0,0( 0,0( 0,0c 0,00

l.8. Dane o stenie rezerw wedlug celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystrniu, rozwiązaniu i strnie
końcowym

Lp. Rezcrwy
wcdlug cclu
utworzenla

Sten na pocątek
roku obrotowęo

Zwiększenia Wykorrystanie Rozwiąz:nic Stan na koniec roku
obrotowego

Dodatkowc
informacjc

Rezerrły na
postępowarria
sądowe

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

2 lnne 0,00 0,0( 0.0( 0,0c 0,0(

3 Ląca)a
śwota:

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

l.9.Zobovł)ązania dlugoterminowe o pozostalym od dnia bilansowego, przcwidywanym umową lub wynikającym z innego tytulu
prrwnego, okresie splaty

Lp. Okres splaty Kwote Dodrtkowe informacje

a )owYżei l roku do 3 lat 0,0(

b
'owyżej3do5lat

0,0c

c )owyżei 5 lat 0,0c

:ączna kwota: 0,0c

l.l0. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalilikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi(leasing
opcracyjny)' a wedlug przcpisów o rachunkowości bylby to leasing finansowy tub zwrotny

Lp. Zobowiązania Kwotr Dodatkowe informacie

l Ę'fułu leasingu
Inansowego

0,0c

z r t\ltufu leasineu zwrotneso 0,0c

l.ll. Znbowiązania zlbezpieczone na majątku jcdnostki (ze wskazrniem charaktcru i formy tych zabezpieczeń|
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Lp. Forma
zabezpieczenia

zobowiązania zabezpieczenia trrvalvch obrotowych Dodatkowe informacjc

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

2 Hipoteka 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Zastaw (w tym
cjestrowy lub
;karbowy)

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

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

5 Przęwłaszczenie na
zabezpięczetia

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

6 Gwarancja bankowa
lub ubezpieczeniowa

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

7 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Łącma kwota 0,00 0,00 0,00 0,00
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l.l2. Lączrla kwota zobowiązań warunkowych' w tym również udzielonych przezjednostkę gwarancji i poręczeń, takźe wekslowych,
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych nr majątku jednostki orłz cherakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp. Rodzaj
zobowiązania
warunkowego

Opis charłkteru zobowiązrnil warunkowego, w Ęm cry zabezpieczone na majątku
jednostki

Kwota

I 0,00

2 Udzielone gwarancje
l poręczonra

0,00

3 Inne 0,00

Ą Łącma kwota 0,00

l.13. Wykaz istotnych porycji crynnych i biernych tozliczeń międryokresowych w tym kwotę crynnych rozliczeń międryokresowych

1.13.1 Czynne rozliczcnia m iędzyokresowe kosztów

t.13.2-6

Lp. Rozliczenia
międzyokresowe

Informacje dodatkowe Kwote

13.2 3zynne RMK - Inne 0,00

133 Kwota czynnych rozliczeń
międzyokresowych
kosztów (stanowiąca
róŻdę między wartością
otrzymanych fi nansowych
składników aktyrłów a
zobowiązaniem zapłaty za
nie)

0,00

134 Bieme roŻiczenia
międzyokresowe kosztów

0,00

135 Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów -
równowartośc
otrzymanych lub
należnych dochodów
budżetowych dotyczących
przysĄch lat obrotowych,
w tym z t}tułu umów
dłusoterminowvch

0,00

136 Rozliczenia
międzyokresowe
orzvchodów - inne

0,00

l,14.Łączna kwota otrrymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

Łącma kwota
otrzymarrych przez
jednostkę gwarancji i
poręczeń
niewykazanych w
bilansie

0,00
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l.l5. Kwota wyplaconych środków pieniężnych na świadczcnia pracownicze

Lp. Wyszczegól nienie Kwota Dodatkowe informacje

Odprawy emerytalne
i rentowe

0,00

2 Nagrody
iubilęuszowe

0,00

3 nne ls 400,00 W yplaty z Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych

4 (wota razem I 5 400,00

Strona 6 z 6

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej' jeżeli moglyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy jednostki

Lp. Inne Informacje Opis

3 nne Informacje nie wymienione powyżej, jeżre|i mogłyby w istotny
iposób upĘnąć na ocenę syfuacji majątkowej i finansowej oraz
vynik finansowy j ednostki

Wartości należności wykazane w bilansie jak równ'ież w
sprawozdaniu Rb_N (za 2018r.) róznią się od wartości przekazanych
w sprawozdaniu Rb-27 (za 20l8r.) o kwoĘ 62269'42zł _ są to
należności których termin płatności prrypada nakolejny2ak
budżetowv. ,//

'11FFit'ietot

,...,:!

'łEk tveł.&€ jłii'rl'5ł!"

1.16. lnne informacje

Lp. Opis Dodatkowe informacje

l.l6 lnne informacje

2

2.l. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp. Wyszczęól nienie Kwotr

I MateriĄ 0,0(

2 PóĘrodukty i produkty w toku 0,0(

J ProdukĘ gotowe 0,0(

4 Towary 0,0(

5 Kwota razem 0.0(

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

Lp. Wyszczegól nienie Kwota

I Koszt wytworzenia środków trwĄch w budowie 0,00

2 W tvm - odsetki 0,00

3 W tym - różnice kursowe 0,00

l.3. Przvchodv lub kosztv o nadzwvczainei wartości lub które wvstaoilv incvdentalnie

Lp. Wyszczegól nienie Opis cha raktert zdarzenia Kwota

I Przychody - o
nadzwy czajnej wartości

0,00

2 hzychody - które
vq,stąplły incydentalnie

0,00

J Koszty - o nadzwyczajnej
wartości

0.00

I KoszĘ - które wystąpiĘ
incydentalnie

0.00

!.4. Należności z tlulu podatków realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi wlaściwemu do spraw finansów publicznych
ivykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp. WYszczegól nienie Kwota

24 Nale;hości z Ę'fułu podatków realżowanychprzsz organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw
finarrsów oublicznvch wvkazlwanvch w sorawozdaniu z wvkonania planu dochodów budżetowvch

0.00

2.5. Inne Informacje

Lp. Wyszczegól nienie Opis Kwota

25 nne informacie 0,00
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