
Nazwa i adres iednostki sprawozdawczej;

powiator.łlz Inspektorat weterynarii w
pabianicach

Karniszewicka 37 NiD
95-200 Pabianice

Numer identyfikacyjny REGON:

472a60829

{|{F'GRMACJ/i B ODA,TK{}IVA

trnformacja dodłtkowa

sporządzona na dzień 3tllżl2b21, r.

Adresat:

Wojewódziri Inspektorat Weterynarii rł, Łodzi

l. Wprowacizenie do sprawozdania finansowego

Lp. F,tl,kieta Wartość

1

1.1 t"\azwa jednłlstki Porviatorły inspektorat \ł/eterynarii w Pabianicach

L2 Sicłlziba jc<lnostki

1.3 Adres.jednostki Karniszewicka 37 N,D 95-200 Pabianice

1-4 Podstaworł y przedmiot działalrrości iednostki Ochrona zdrowia i dobrostanu zviieruąt w celu oclrrony zdrowia
publicznego

1 Okres sprawozdawczy Roczn_v-2021

Ąglegal? (lak / Nie) Nie

1 Omówienie przyjęty ch zasad (polityki) rachunkorvości Zasady rach un korvości zgodni e z Zarządzent eln nr 1 lżaż l i F
Powiatawego Lekasza Weterynarii w Fabianicach z dnia 02.01.2021 l

4,1 Ntetoda ałncrtyzacji

l{tlłt 1![e toda arn,lrtyzacj i Dodatkowy opis

) metoda llniowa Srodki tnvałe są uirlarzene stopnioił,o wg staił,ek ustalonyclr w podatku dochodorvym od osób prawnych,

odpisów umorzenior.vych dokorruje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia Środka

trwałego do użrvania. Amofiyzacji dokonuje się jednorazowo raz w roku w miesiącu gruciniu" Środki trwałe o

wartości nieprzekraczającej t0.000,00 zł ptldiegają umorzeniu w 100 proc. w miesiącu przyjęcta da uzy'wania.

przez spisallie rł, koszty,

4"2 Metody wyce{ly aktył,ów i pasy,wów

Kłtl }ietłlda lyv§€!1} Dodatkorłl,apis

i łr,1 ccniane 1r,g cęIr rrab,rcia Środki tnvałe i r,valtości niemateliaine i prawne rnprorł,adza sie do ev,,itiencji wg cen nabycia,

5. lnne inlilrmacje

Kori informacja Sodłtkolvy łpis

!l, DodatlEowe lrrforrnacje i olrjaśnienia

Szczegółow_r, zekres złnian łvartości ;rup rodzajowych środków trwałych oraz wartcśei niernaterialnl,ch i prarvnych (A)

lłoclza i Zwiększenia

Lp. W.vszczegól
nienie

Wartość
początkowt

(brutto) §tan na
początek roku
obrotowego

Aktua}izacja I{ahvcia przemiesz czenia
wervnęćrzne

Iłt:re Ogółem
zniększenia
(3+4+5+6)

{2} {3) i-j (5) {6} (7)

j Wartości
nienaterialne
i plawne

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

1 środki trrn,ałe 92I 925.7a 0.0C 95 000,0c 0,00 0,00 95 0C0,0c

i,1 Crun§ 109 372,00 0,00 ii,0{ 0,00 0,0C 0,00

l^i.l GrunĘ
stanowiące
rłłasnośó
jednostki

samorządu
terytorialnego,
przekazywane
w
użytkolvanie
wieczyste

0,00 0,00 0,0G



innym
podmiotom

l"ż Budynki,
lokaie i
obiekty
inzynierii
ląrlowej i
wodnej

419 le,0o 0,00 0,00 0.(j(.] 0,00 0"00

1.3 Urządzeria
techniczne
maszyny

i

88 601,31 0,00 0,0C 0,00 0,tX.) 0,0{i

1.4 Środki
ffansportu

22? 5j9,04 0.00 95 000,00 0,00 (i,0O 95 000,00

1.5 Inne śrcdki
Łrwałe

17 l15.35 0,s0 0,00 0,00 0,00 i],00

ż środki tnvałe

1lacówek

0.0( 0"00 0.00 0,00 0,00 0.00

Szczegółowl, zakres zmian wartości grup rodzajowych środków rylv,! gl,_*",1":-l -i,ry-

Rorlzaj 8gółeltl

GrunĘ
starowiące
własność
jednostki

i"-"*ua" l
terytorialnego,
przekazywane
w
użytkolvanie
wieczyste
innym
podmiotom

4i9 żi8,a0

88 śOL,3l

Ogółern
unrniej§Zenia
(8+9+10+ili

W*rtgść
początkowa

{brutto) §tan na
koniec roku

obrotowego {2+7-
12\

przemiesz czenia
w€ł-nętrzne

R.ozchód (np"

likwidacja,
sprzedaż)

Alłtuaiizacja

Wartości
niematerialnę
i prawne

9,719ż5,10
środki trwałe

Budynki,
lokale i

obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnęj

Urządzenia
techniczne i l

maszyny I

l7 ]l_§.3_5

2 środki trwałe
plactiwek

0,tiO 0,00 0,i}0 0,00 0"t}C 0,{j0

Zmniejszenia

t]. Wyszczegól
nienie

lnne

{8) {9} (ie) (11) (r 4,} (13}

,I 0,0( 0.0{ 0,0t 0,0{ 0,0{ 0,0i

1
00t :ł5 00c,OC U.(jl: 0.0t ,+5 000.0t

1,1 Grunty 0.0t 0,00 0,0C 0.0i 0.0{ 1G9 372.0c

1.1.1
{i.ł0 0.łł 0,00 0,00

I.z 0,0C i;,Ci 0,00 0,00

1.3 {,..0C 0,0c 0,0{ 0,0{

1, 
"4 SIodk1

transpofiil

0,0t ,ł5 0(i{},0| 0,0l C,0{ r15 000,0l 277 559,a4

1§ Inne środki
trw,ałe

0,00 0,00 0,0i 0,c( 0,til



x.tr Szt-rcgńlłtw.}, zrrkrc§ z{Ęiar} wai,t$ści gruł} rcdzajón,ycfu śrocikłlrv trlvałyclr 6r&z wertf,Ści niernateriainl,ch i prawnych {C)

Rodzał' umorzełrie Stan/rok R'artgść ngttc

l,p. Wyszczegól
niełie

Stan
umorzenia
na początek

roku
obrotow€go

.Ąktualizałja ,Ąmortyzacja
za rslr

§nne
zwięi<szenia

lnne
zmniejszenia

§tan
umorzertia
na koniec

roku
obrotow€go
(l4+15+16

+17-18)

§tan na
początek roku
obrotowego (2-

14)

stan na koniec
roku

obrotowego (l3-
19)

(14) i-i§! (1 6) (1 7} (18) (19) {:$) ii r i

j Wartości
niematerialnę i
prawne

0,00 0.00 0,00 (}.00 0,00 0.00 0,00 ,,*|

1 srodki trwałe 4,14,163,9 ,1 i],U0 32 308.28 0,i}0 45 000,00 467 a7ż 2_5 447 ],6I,73 509 853,45

i.1 Girln1,, 0,00 t}.00 0,00 0,00 0,00 0,ti0 i09 372,0C 109 372,00

1.i.t Grunł
stanowiące
własność
jednostki

sanrorządu

U,O{J 0,0() 0,{,lt) {J.00 n o{) t],0U

i

| |terytońalnego"
| |przekazywane

r l}*oo*ur"

| |*ń."r.'.l llnnvm

| |poj^ioro.
I.2 Budynki,

lokale i
obiekty
inzynierii
lądowej i
wodnej

2a3 ó93 i+ 0,00 11 981,95 0,00 0,00 zls 675,09 275 584,8§ 263 602,91

l_] Urądzenia
technicme
ma§Zyny

I

4§ 1Rl ,1 
l 0,00 5 4l5,00 (j,0ii 0,00 50 696,3 1 4j 320.00 37 905.|i0

1.4 Środki
transportu

208 674,7 ,1 0,00 14 91 ł,33 45 000,00 l71i 585,50 1E ź]84,87 9E 973.54

1,5 Inne środki
trwałe

i7 i15,35 0,00 C}.00 0,00 0,00 l7 li5.35 0,00 0,00

). Aktuatna wartość rynkowa środków trwałych, w Ęm dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

i, !J. Grupa rodzajo,n,a }lhńość netto (Stan

na koniec roku
obrotowego)

\ilartość rynkowa Dodatkowe informacje

,1.1 GrLrn1-* 0,00 0,ijt

l.].1 w t,r,ił Cci-.l-a ktliturT 0,00 0,00

1) Budynki, lokale i
obieLly inżynierii
lądowej i wodnej

0,00 0,00

,-l-] w tym dobra kultury 0,00 0,00

11 Urządzerria
teclrnicznę i
maszyny

0,00 0,00

1,3. i w tym dobra ir-ulfury 0,00 0,00

i.4 Środki transportu 0,00 0,00

i.4.1 w tym dobm kultury 0,00 0,00

1,5 Tnne śro<iki tlrł,ałe s,00 0,00

l .5.1 w tym dobra kultury c,00 0,00

L,gl, Błłłgoterrninłwe Kwotł dok**arryclr w tralłcie Bodatkołpe iłformacje
1. 3. ! _ilx gt;terrni nłl*** akty,łt a

0.t]0 0,0(



aktylfa rfi ku rrbrotoweg$ c}dpi§Ółł,,

aktua§izu.!ącl,ch wartość
dłu goterrninevłych aktywórv

tr14.ał},,eh

l nięt]nansowę t].0U

2 finansowe 0,00

1.4. (lruntv użvtkowane wieczvście

Lp" Opis K.;yl:ta Dodatkorve informacje

l Wartośc gluntów
użytkorvanych wieczyście

0,00

i.5. Środki trrvałe używane na pedstawie umów najrnu, dzierźawy i innyeh umów, łr, Ęnn tytułu umów ieasingtl

l,p" 1,Ę',l,s;:ezł gi; i n i t n i e Wartość nieamorĘzowanych
lułr nieu marza ny th przez

jednostkę środkółv trwaĘclt,
rłĄlvanl,clr na trlołlsfawie
urnów najmu, daienŹawy

i innych unaówo rv tyrn z tytułłl
iimów łea§ifigu

D oclatk orł-,.: !n 1'orłna cj ł:

1 Crunty 0,t}c

ż Budynki, lokalę i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

0,00

_3 Urządzeńa
technicme
nurszyny

0,00

1 Środki transportu i] _ijiJ

5 Inne środki trw,ałe 0,c0

1.6. Papiery wartościowe

Lp, Papier1
wańościowe

Liczba posiadanych
papierów

wańościowych

\łhrtość
po§iłdanych

papierów
wartoŚciorvych

*gdatkll-g+,e inł'or;n,iacje

1 Akcie i udziĄ 0,00 0,00

2 Dłuzne papiery
wańościowę

0,00 0,00

_1 krne 0,00 0.C0

Da odpi h akt lizują ,clr rtość naleźności, ze wsk*zaniem stanu na początek roku obrotowego, zrviększeniacho-.i. i}ane $ odpisach 8t{tualiźuJących warto§c !}al€uno§cl, z€ w§Kazainl€m sTanu na począ[eK r{JKu oBr{Jto}ł€gt, zlvlęK§z€nlacxr,

rv_vkorz_l.,stani*, rozwiązaniu i stanie na ksiliec roku obrstowego, z {iwzględnieniein należnoŚci finarrsowych jednostek sarnorządru

terytorialnego (stan pożyczek zegrożsnyei!}

Lp. }laitżności §tan n* począiek
roku obr*towego

Zwiekszeł-ria Wyiłorzystanie ĘOZwt&zff$r€ Słan na koniec ł,oktł,

chłofowego

1 }{alezrrości krótkoterminolve l65"6a 53 ,1 ,07 0,00 s,00 7a2,67

Należności dŁugoteminowe 0,0i) (l (l(l i],0t} 0,tiO 0,00

3 Łączna kwota: 165,60 53,7,ł7 0,00 0,00 702,67

1.8. Dane o stanie]rezerw według celu ich utw-orzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorrystaniu, rozrviązaniłr i stanie

końcow3 rn

Łp, Rezerwy
według celu
utworzenia

Stan łra początek
rolru ohrot*rvegłl

Zwięi<szenia §Vykorz.vstarrie §ŁozwiązaŃe stan na koniec roku
obrotowego

Dodatkowe
informacje

Rezenłry na
postępowania
sądowe

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

, Inne 0.0ii 0,D0 0,00 0,00 0,00

J Łączna
kwota:

0,00 0,0c s,00 0,iJ0 a},00

i 1.9. zonowlązania długoterrninowe o poztistaĘrr,* od elłlia bilansowego, przewid_wrałl},m !!fiłOwą !ub w3,nikającym z innego Ętułu



prawnego, okresie spłaĘ

Lp. Okres spłaty 'i l : l' ;] il]: Dodatkowe informacje

a porvyzej 1 roku do 3 lat s,00

b por.vyzej3dc5iat 0,00

polł,yzej 5 lat 0,00

Łąezna k-lvota: 0,00

l.!0. Informacja o kwocie żobov]iązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing

operacyjny), a *,edług przepi§ów o rachunkowości Ę,łby to leasing fin*nsow1, lub zwrotn.v

Łp, Zobłłwiązanił i{wofa Dodatkowe informaeje

l z tytułu leasingu
finansou,ego

0.00

z tytufu ieasingu fiłT otnego 0,0{}

t.1l. Zotlowiązania zabezpieczon€ na majątku jednostki (ze rł,skazaniem charakteru i formy Ęch zabezpieczeń)

ł{Wota \§i tvn-i rl* aktvlvaek inftlrmacje

T,P. F*rnt:t
zatlezpieezenia

zobowiąza*ia zabezpieezenia ćrrvałych clbrotowyck Dodatkowe inforrnacje

1 Kaucja 0.00 0,0C 0,00

2

.1

Hipoteka 0,00 0,00 0.00

Zastaw (w
rejestrowy
skarbowy)

tym
lub

0"c0 0.C0

4 W'ekse} 0,0C 0,00 0,0C 0,00

5 przervłaszczęnję na

zabezpieczenla

c,00 0,00 0.00 0,00

Gwarancja bankowa
lub ubezpieczeniowa

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

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

ii Łączna kwota 0,00 0,00 0,00 0,00

7.I2.Łączna kwota zobowiązań warunlrowych, w Ęm również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeńo takŹe weks{owycli,

niewykazanych rv bilałrsie, ze wskazaniem zotlowiązań zabezpieezonych na majątku jednostki oraz charakteru i formY §eh zatlezPieczeń

[,p" Rodzaj
zobowiązania
warunkowego

Opis charakteru zobowiązania rvarunkowego, w Ęm czy zabezTięczon€ na majątku
jednostki

Kwote

Ir
I

Nieuznane
roszczęnia
wierzycieli

0,C0

2 Udzięlone gwarancje

i poręczenia

0,0i}

_,, Inne 0,00

4 Łączna krvota 0,00

i.i3. §łykxz ist*tn,velr pozycji czynnych i biernych toziiezęń łłliędą,okresowych w §ar klvotę cz_vnnych rozliczeń trigdzr"okresowvcir

kosztów st*nowiących różnlcę między wartością tlttzyłnanych {iłransowl,eh składników akĘwów a zolrowiązałliem zapłaĘ za nie

i 
" 
13.1 Cą,*nc roziiczenia n:lięrtrz_vakr*sowe kosztów

1.13.2-6 Rozliczenia rnięclą,okresorve

l-p. Rozliczenia
międzYokre§owe

lmfołłmacje Eiodatkowe Kr,v*ta

1) ó Cz}nrre RMK - Inne 0,00

13.3 Kwota czynnych rozliczeń
międzyokresowych
kosztórv (stanowiąca
różnicę między wartością
otrzymanych furansowych
składników aktywów a

Koł Czyrrne RMK §.i*,ęltn



zobowiązaniem zzplaty za
nie)

13.4 Biemę roziiczenia
;-niędzytliir-esorvc k<lsztórv

0,00

Rozliczenia
mięclzyr-.kresowe
przychodow -

rórvnorvartosć

oirzymanych 1ub naieznyc}r

dochodów budzetowych
dotyczacych przysz_tych lat

obrotowyclr, u, tyin z t}tufu
umólv długoierminorvych

0,00

13,6 Rozliczenia
międzyokresolł,e
przychotlów - inne

0,00

i"-i,;l. Ł,llczns krvęrtt ofrzł-m*nl,ch przez jednostkę grvarancji i poręczeir:riervykazanycłl w bilpnsie

Lp, (}pis Klvota Doclatkcwe iniorrnacj e

.i Łącznakulota
otrzymanych przez
jednostĘ gwarancji
i poręczeń
niewykazanych w
bilansie

0,00

1. i 5. Klęr:ta lv3,płacorr_vch śradków pieniężłl,ei,l łla ślviadczenia pracolvnicze

I-p. 'Wyszczegól łlienie §..ił,ct:,: Dodatkowe inforrnacje

! Odprawy emerytalne
i rentowe

0,00

ż Nagody
iubileuszowe

ż0 597,8i 3 nagrody jubileuszolve:40 lec,ie, 30 lecie, 20 lecie.

3 Inne i) ljl)

4 krvota tazem 20 597,81

*
I 

L ln 
Ilnnc 

inlormacje 
Ikosztv odnosi się w ciężar koszróu, bieżących z pominięciem konta ó40 - ,'tozliczenie międzyukresowe 

;| | |i",,ii.,,; l

2.tr. 1Ą/ysokość odpisów aktualizu3ącl,clr wańość zapasów

Lp, \,Vyszczególniemie

MateriĄ
Półnloiirikty i prociukt1,- w toku

Proclukty gotowe

Tow-ary

ż.2. Koszt wytworĘenia środków trwaĘch w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursoltreo które powiększyły koszt wytworzenia Środkórł'

trwaĘch w budowie w roku obrotowym

!,p, W3-szczegó!nir:nie Kwcta

1 Koszt wytworzenia środkórv tnvĄch w budowie 0,00

ż w tvm - odsetki 0,00

3 w tvm - różnice kursowe 0,00

Opis charakferu zdarzenia Kwota 
I

l

| |"uar*yczajnej warlości t i i



2 Przychody - które
wystąpily incydentalnie

odszkodowani* za iik,vi,Jację szk_cd.v - s:nlcchóC słiizboiil,y 6 300,00

_i KoszĘ - o nadzwyczajnej
wartości

0.i30

ą KoszĘ - które wystąpiĘ
incydentalnie

lcaty i odszkodowania *rypłac ałe na rzęcz osób fc;iczn_vch za mvierzęta zabtte z nakaz,u

PLĘ przeksięgowaaie na odpis aktualizujący należności głównej i odsętek
13 033,32

2.4. Należności z tytułu podatków realiztlwanyeh przez organy podatkowe podtregłe §lini§trc}vi właściwemu do spraw finansów pubIiczłlych
wykazywanych tv sprawozdaniu z wylrontrria plłnu dochtldów bu&źetłrvych

Łp. Wy-szczególnienie Klvate
)ó, Należności z tytułu poda&ów realizowanych przęż organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw

finansów publicznychwykzzywanych w sprawozdaniu z wykcnania planu dochodów budżetowych
0.0s

2,5. lnne li,lfornracje

t,p" \Yysr:ezegó|niel.lie Opis Krvłia

ż5 inne inibrmacje 0,0ł

3. Inne Informacje nie w}mienione powyżej, jeże§ mogłyby w i§totny §po§Ób wpty.nąć na ocenę §}.tuacii majątkowej i linansowej oraz
rvy,nik finansowy jednostki

Lp. Inne Informacje Epis

.1 Inne Infomracje nie wym-ienione powyżej, jeżeli mogĘby w istotny

sposób wpĘnąć na ocenę sytuacji majątkowej i furansowej oraz

wynik fi nansowy jednostki

Główny Księgcwy

Ewa Gozdecka

12-04-20żż lż:t9:54

Kierownik .Jerlnostki

Andrzej Śmiechowicz

1ż-04-2aż2 0:35:5ż


