
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Wojewddzki Inspektorat Ochrony RoSlin i
Nasiennictwa w Poznaniu

Grunwaldzka 250 B
60-166 Poman

Numer identyfikacYjnY REGON:

634298402

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sporz4dzona na dzief 3lll2l20l9 r.

Adrcsat:

Wielkopolski Urz4d Wojew6dzki w Poznaniu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp. Etykieta Warto56

I

ll \azwa iednostki Wojew6dzki Inspektorat OchronY @
2 Siedziba iednostki Poznai

3 Adres jednostki Grunwaldzka 250 B 60-166 Poznan

t4 )odstawowy przedmiot dzialalnoSci jednostki Konftola przestrzeganiai stosowania pzepis6w z zakresu ochrony

ro6lin i nasiennictwa

2 )kes sprawozdawczy Roczny-2019

J A1regatl (Tak / Nie) Nie

4 Cm6wienie przyjgtych zasad (polityki) rachunkowoSci
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l.l Metoda amortvzacii

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

A irodki trwale o wartoSci
rieprzekaczaj4cej 1 0 000
ul, podlegaj4 jednorazowo

rmorzeniu w 100% w'
niesi4cu przyjgcia do
r2ywania, przez spisanie w
(oszty

Dla pozostatych Srodk6w trwatych ewidencjonowanych na koncie "013" przyjmuje sig przedzial kwotowy

100,01-10.0d0. Przedmioty ponizei dolnei granicy przedzialu uznawane s4 za pozostale $rodki trwale

niskocenne i podlegaj4 ewidencji tylko ilo6ciowej.

z metoda liniowa Srodki trwale, kt6rych warto66 przelsacza 10.000 zl umanane s4 na koniec roku wedlug stawek

amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od os6b prawnych. wyj4tkiem s4 grunty od

kt6rych nie dokonuje si9 odpis6w amortyzacyjnych,

1.2 Metodv wvcenv aktw6w i Pasyw6w

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

I vyceniane wg cen nabycia lrodki trwale i wartoSci niematerialne i prawne

6 ,vyceniane wg wartoSci
nynikaj4cej z posiadanych

lokument6w lub wycenY
<omisj i inwentary zacy jnej

w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji. Przy braku dokument6w wedlug warto$ci godziwej

5 wyceniane wg wartoSci
oke6lonej w decyzji
wla5ciwego organu

w przypadku ohzymania w spos6b nieodplatny od Skarbu Pafrstwa lubjst.- w wysokoSci okre5lonej w decyzji o

przekazaniu

z ,vyceniane wg kosztu

^rytworzonia

w przypadku wytworzenia we wlasnym zakesie zaS w przypadku trudnodci z ustaleniem kosztu wytworzetla-

wedlug wyceny dokonanej przez rzeczoznawcQ

5. Inne informacje

Kod Informrcja Dodatkowy opis

6 rrzyj gty pr6g istotnoSci przyjgty pr6g istotnosci okeSla sig na poziomie I % sumy bilansowej. Takie uproszczenie nie znieksztalca

,r"ielnegb obtazu sytuacji frnansowej i maj4tkowej oraz wyniku finansowego jednostki

II. Dodatkowe informacje i objaSnienia

l.l Szczeg6lowy zakres zmian warto$ci grup rodzajowych Srodk6w trwalych oraz warto5ci niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj Zwigkszenia

Lp. Wyszczeg6l
nienie

WartoSd
pocz4tkowa

(brutto) stan na
pocz4tek roku

obrotowego

Aktualizacja Nabycia Przemiesz czenia
wewn9trzne

Inne Og6lem
zrvigkszenia
(3+4+5+6)

(21 (3) (4) (s) (6) (7)

66 319,68 000

https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTMl/OAjsp?page:/dmloraclelapps/xxext/rep/xxre... 2020-04-21



WartoSci
niematerialne
I Dfawre

Srodki trwate 2t 174 182,47 000 70 540,00 0,0( 3t2 172,58 | 382 712.58

ll 3runty 978 228,87 00 0,00 0,0( 0,0( 000

1. 1.1 Grunty
stanowi4ce
wlasnoSd
jednostki

samorzQdu
terytorialnego,
przekazywane

u2ytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

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

t2 Budynki,
lokale i
obiekty
in2ynierii
l4dowej i
wodnej

t2 784 492,93 0,00 000 000 172,58 | 312 172,58

l3 Urz4dzenia
techniczne i
maszvnY

2 t78 3',14,14 0,00 00( 0,00 000 0,00

14 lrodki
.fansportu

2 432 662.3',1 00( 70 540,0( 00( 00( 70 540,00

t5 Inne Srodki
hwale

2 800 423,56 0,0( 0,00 0.00 0,00 00(
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2 Srodki trwale
plac6wek

0,00 000 0,00 0,00 000 0.0c

l,l Szczeg6lowy zakres zmian warto$ci grup rodzajowych Srodk6w trwalych oraz warto5ci niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj Zmniei lzenla 096lem

Lp. Wyszczeg6l
nienie

Aktualizacja Rozch6d (np.
likwidacja,
sprzedai)

Przemiesz czenia
wewnetrzne

lnne 096lem
zmniejszenia
(8+9+10+11)

WartoS6
pocz4tkowa

(brutto) stan na
koniec roku
obrotowego

(2+1-r2)

(8) (e) (10) ll) (r2l (13)

WartoSci
niematerialne
i prawne

0,00 0,00 0,00 000 00c 66 3t9,6t

Srodki trwale 0,00 512 8ll,5t 000 00( 512 8u,51 22 044 083,54

ll Grunty 000 0,00 0,00 0,0( 000 978228,87

1.1.1 Grunty
stanowi4ce
wlasnoSd
jednostki
samozqdu
terytorialnego,
pzekazywane

u{tkowanie
wleczyste
lnnym
podmiotom

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

l2 Budynki,
lokale i
obiekty
inZynierii
l4dowej i
wodnei

0,00 000 000 0,00 0,00 14 096 665,51

1.3 Un4dzenia
techniczne i
maszvnv

000 453 597,09 00( 000 453 597,0t |'124 777,65

14 000 0 2 503 202.37

https://ebs'trezor.mf.gov.plloA_HTMl/OAjsp?page:/dmloraclelapps/xxext/rep/xxre... 2020-04-21
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59 214,42

2 Srodki trwate
plac6wek

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

1.1 Szczeg6lowy zakres zmian wartoSci grup rodzajowych Srodk6w trwalych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj Umorzenie Stan/rok Wartosd netto

Lp. Wyszczeg6l
nienie

Stan
umorzenia

na poczqtek
roku

obrotowego

Aktualizacja Amortyzacja
za rok

In ne
zwigkszenia

Inne
zmniejszenia

Stan
urnorzenia
na koniec

roku
obrotowego
(14+15+16

+17-18)

Stan na
pocz4tek roku

obrotowego
(2-r4)

Stan na koniec
roku

obrotowego (13-
1e)

(14) (1s) (16) (r1') (18) (1e) (20\ (2r)

I WartoSci
niematerialne
l prawne

66 3 19,6t 00( 0.00 000 0,0( 66 319,68 0,00 000

lrodki trwale 14 551 042,0t 0,0( 5 I I 080,48 0,00 5n 576,94 t4 ssl 545,62 6 623 t40,39 7 493 53',1.92

l1 3runty 00( 00( 0,00 000 00( 0,00 978 228,87 978228,87

1.1.1 Grunty
stanowi4ce
wlasno$6

iednostki
samorz4du
terytorialnego,
przekazywane

uZytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

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

t2 Budynki,
lokale i
obiekty
inlrynierii
l4dowej i
wodnei

7 742 507,64 0,00 310 110,25 000 000 I052 6t1 ,89 5 04198s,29 6 044 047,62

13 Jn4dzenia
.echniczne i
naszyny

2 ts2 34't,22 0,0( n 649,2s 0.00 453 597,0t I 710 399,38 26 027,s2 14 378,2',1

t4 Jrodki
:ransDortu

r 960 238,1( 00( t46 537,26 000 00( 2 t06 71 5,42 4'12 424,21 396 426.95

l5 Inne Srodki
trwale

2 695 949.0C 000 42 783,12 000 57 979,8: 2 680 752,93 t04 474,50 60 456,21

1.2. Aktualna wartoSd rynkowa Srodkdw trwalych, w tym d6br kultury - o ilejednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp. Grupa rodzajowa lVartoSd netto (Stan

na koniec roku
obrotowego)

Warto56 rvnkowa Dodatkowe informacje

ll 3runty 0,00 0,00

I,l.l w tvm dobra kulturv 0,0c 0,00

t2 Budynki, lokate i
obiekty inzynierii
l4dowej i wodnej

6 044 047,62 r7 462846,16 do szacunkowej wartoSci 1m2 powierzchni budynk6w bgdqcych w
trwatym zarz7dzirc WIORiN przyjgto Srednie ceny 1 m2 obliczone na

podstawie cen z portali intemetowych.

t.2.1 w tvm dobra kulturv 0,00 0,0(

l3 Urz4dzenia
techniczne i
maszyny

t4 3't8,27 60 968,7s do wyceny urz1dzeh kotlowni przyjgto ceny ze stron internetowych
producent6w i uslugodawc6w

1.3.1 w tvm dobra kulturv 0,00 0,00

t4 Jrodki transoortu 396 426,95 I 066 500,00 1o ustalenia warto6ci rynkowej pojazd6w slu2bowych przyjgto wartoSci
lwszacol,vane przez Towarzvstwo Ubezpieczeniowe

1.4.1 w tvm dobra kulturv 0,00 0,00

l5 Inne Srodki trwale 0,00 0,00

1,5, 1 w tvm dobra kulturv 0,00 0,00

r.3.

https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTMl/OAjsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre... 2020-04-21



Lp. Dlugoterninowe
aktywa

Kwota dokonanych w trakcie
roku obrotowego odpis6w
aktualizujqcych warto5d

dlugoterminowych aktyw6w

Dodatkowe informacje

I riefinansowe 0,00 rie dotyczy

a finansowe 0,00 rie dotyczy

Strona 4 z7

1.4. Grunty u2ytkowane wieczy5cie

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

WartoSd grunt6w
u2ytkowanych wieczyScie

0,0( nie dotyczy

1.5. Srodki trwale u2rywane na podstawie um6w najmu, dzierLawy i innych um6w, w tym tytulu um6w leasingu

Lp. Wyszczeg6lnienie Warto5d nieamortyzowanych
lub nieumarzany ch przez

jednostkg Srodk6w trwalych'
uiywanych na podstawie
um6w najmu, dzierLawy
i innych um6w, w tym
z tytulu um6w leasingu

Dodatkowe informacje

I 3runty 0,00 nie dotyczy

z Budynki, lokale i
obiekty in2ynierii
l4dowej i wodnej

3 503 429,25 do szacunkowej warto3ci lm2 pomieszczei-r biurowych przyjgto Srednie ceny sprzedaZy

I m2 w poszczeg6lnych miastach z portali internetowych aw przypadkt guuLy
przyigto ceng I m2 w Pomaniu( brak danych na portalach intemetowych)

3 Urz1dzenia
lechniczne i
maszyny

0,00 nie dotyczy

A Jrodki transportu 0,00 rie dotyczy

5 lnne Srodki trwale t7 133,90 wartoSd 7 szt. kserokopiarek z umowy dzierlav'ry

1.6. Papiery wartoSciowe

Lp. Papiery
wartoSciowe

Liczba posiadanych
papier6w

wartoSciowych

WartoSd
posiadanych

papier6w
wartoSciowych

Dodatkowe informacje

Akcie i udzialy 0,00 0,00

2 Dfu2ne papiery
wartoSciowe

0,00 0,00

) nne 0,00 0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujqcych warto5d naleinoSci, ze wskazaniem stanu na poczqtek roku obrotowego, zwigkszeniach'
wykorzystaniu, rozwi4zaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzglgdnieniem nale2noSci finansowych jednostek samorzqdu
terytorialnego (stan poZyczek zagro2onych)

Lp. Nale2noSci Stan na pocz4tek
roku obrotoweqo

Zwigkszenia Wykorzystanie Rozwiazanie Stan na koniec roku
obrotowego

I rlaleznoSci kr6tkoterminowe 402 038,1 2 452,2( 228,5( 0,0( 404 26t,88

2 \lale2noSci dlueoterminowe 0,00 0,0( 0,0( 0,00 0,00

J l,aczna kwota: 402038,12 2 452,2( 228,5C 0,00 404 261,88

1.8, Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwi4zaniu i stanie
kor[cowvm

Lp. Rezerwy
wedlug celu
utworzenia

Stan na pocz4tek
roku obrotowego

Zwigkszenia Wykorzystanie Rozwiazanie Stan na koniec roku
obrotowego

Dodatkowe
informacje

Rezerwy na
postgpowania
sqdowe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0( nie dotyczy

2 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0( nie dotyczy

J aqczla
(wota:

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

l.9,Zobowiqzania dlugoterminowe o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowq lub wynikajqcym z innego tytulu

i I roku do 3 lat

https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTMl/OAjsp?page:/dmloraclelapps/xxext/rep/xxre... 2020-04-21
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1.10. Informacja o kwocie zobowiqzafi w sytuacji gdyjednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing

operacyjny), a wedlug przepis6w o rachunkowo5ci bylby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp. Zobowiqzania Kwota Dodatkowe informacje

z tytulu leasingu
finansowego

0,0( nie dotyczy

2 z tytulu leasingu zwrotnego 0,00 nie dotyczy

l.ll,Zobowiqzania zabezpieczone na maj4tku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych ztbezpieczefit)

Rodzaj Kwota W tym na aktywach Informacje

Lp. f,'orma
zabezpieczenia

zobowiazania zabezpieczenia trwalych obrotowych Dodatkowe informacje

I Kaucja 0,00 0,00 0,00 0,00 rie dotyczy

) Hipoteka 0,00 0,00 0,00 0,00 lie dotyczy

J Zastaw (w tym
rejestrowy lub
skarbowy)

0,00 0,00 0,00 0,00 rie dotyczy

4 Weksel 0,00 0,00 0,00 0,00 rie dotyczy

5 >rzewlaszczenie na
zabezoteczenia

0,00 0,00 0,00 0,00 rie dotyczy

6 3warancja bankowa
ub ubezpieczeniowa

0,00 0,0c 0,00 0,00 rie dotyczy

7 Inne 0,00 0,0c 0,00 0,0c nie dotyczv

I l-4czna kwota 0,00 0,0( 0,00 0,0c

l,I2,l,4czna kwota zobowiqzafi warunkowych, w tym r6wniei udzielonych przezjednostkp gwarancji i porgczefi, takie wekslowych,
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowi4zrft zabezpieczonych na maj4tku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeit

Lp. Rodzaj
zobowiqzania
warunkoweso

Opis charakteru zobowiqzania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na maj4tku
jednostki

Kwota

I rlieuznane
'oszczenra

lierzycieli

rie dotyczy 0,00

2 Jdzielone gwarancje
porgczenia

rie dotyczy 0,00

J lnne rie dotyczy 0,00

4 Laczna kwota 0,0c

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeh migdzyokresowych w tym kwotg czynnych rozliczeit migdzyokresowych
stanowi4cych r62nic9 migdzy wartoSciq otrzymanych finansowych skladnik6w aktyw6w a zobowi4zaniem zaplaty z,a nie

1,13.1 Czynne rozliczenia migdzyokresowe koszt6w

1.13.2-6 Rozliczenia migdzyokresowe

Lp. Rozliczenia
migdzyokresowe

Informacje dodatkowe Kwota

132 Czynne RMK - Inne rie dotyczy 0.0(

133 Kwota czynnych rozliczoir
migdzyokre sowych
koszt6w (stanowi4ca
r62nic9 migdzy wartoSciq
otrzymanych fi nansowych
skladnik6w aktyw6w a

zobowiqzaniem z aplaty za
nie)

0,00

t34 Bieme rozliczenia
miedzvokesowe kosztdw

nie dotyczy 0,0(

135
mlQ@yoKfesowe
przychod6w -
16wnowartoSi
otrzymanych lub
nale2nych dochod6w
budZeto wych do ty czqcy oh
przyszlych lat obrotowych,

https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTMl/OAjsp?page:/dmloraclelapps/xxext/rep/xxre... 2020-04-21
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l.l4,t qczna kwota otrzymanych przezjednostkg gwarancji i porgczef niewykazanych w bilansie

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

tr-4czna kwota
otzymanychprzez
jednostkg gwarancji i
porgczeir
niewykazanych w
bilansie

0,00 rie dotyczy

1.15. Kwota wyplaconych Srodk6w pienipZnych na Swiadczenia pracownicze

Lp. Wvszcze96l nienie Kwota Dodatkowe informacje

I Cdprawy emerytalne
irentowe

t4t 233,46 ldprawy emerytalne wyplacone 5 pracownikom ksc i I pracownikowi z pozostatych

2 !agrody
ubileuszowe

t95 254,87 ragrody jubileuszowe wyplacono 23 osobom z ksc i 5 pracownikom pozostalym

J nne 334 541,35 :kwiwalent za urlop-9.737,80, ekwiwalenty zapranie, uZywanie odzieiry i okular6w-55'247,55'
rdois na ZFSS- 269.556

A Kwota razem 67r 029,68

1.16. Inne informacie

Lp. Opis Dodatkowe informacje

lt6 Inne informacie nie dotyczy

J

2.1. WysokoSd odpis6w aktuqlizuj4cych wartoS6 zapas6w

Lp. Wyszczeg6lnienie Kwota

l Materialy 0,00

2 P6$rodukty i produkty w toku 0,00

J Produkty gotowe 0,0(

A Towary 0,0(

5 Kwota razem 0,00

2.2. Koszt wytworzenia Srodkdw trwalych w budowie, w tym odsetki oraz r6inice kursowe, kt6re powigksryly koszt wytworzenia Srodk6w

trwalych w budowie w roku obrotowym

Lp. Wvszczeg6lnienie Kwota

Koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie 30 750,0c

a W tym - odsetki 0,0(

J W tym - r6znice kursowe 0,0(

2.3, Przychody lub koszty o nadzwyczajnej warto5ci lub kt6re wyst4pily incydentalnie

Lp. Wyszczeg6lnienie Opis charakteru zdarzenia Kwota

I Przychody - o
nadzwvczainei wartoSci

nie dotyczy 0,00

2 Przychody - kt6re
wystqpily incydentalnie

nie dotyczy 0,00

3 Koszty - o nadzwyczajnej
wartoSci

nie dotyczy 0,00

J Koszty - kt6re wyst4pily
incydentalnie

nie dotyczy 0,00

2.4. Nale2noSci z tytulu podatk6w realizowanych przez org ny podatkowe podlegle ministrowi wla5ciwemu do spraw finans6w publicznych
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6w bud2etowych

Lp. Wyszczeg6lnienie Kwota
at Nale2noSci z tytutu podatk6w realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi wlaSciwemu do spraw

finans6w publicmych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6w budZetowych
0,0c

2.5. Inne Informacie

Lp. Wyszczeg6l nienie Opi Kwota

25 Inne informacie nie dotvczv 0.00

https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTMl/OAjsp?page:/dm loraclelapps/xxext/rep/xxre... 2020-04-21
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3. Inne Informacje nie wymienione powy2ej, jeZeli moglyby w istotny spos6b wplynqd na ocen9 sytuacji maj4tkowej i finansowej oraz

wynik fi nansowy jednostki

Lp. Inne Informacje Opis

J .nne Informacje nie wymienione powyzej, jezeli moglyby w istohty

;pos6b wptyn4d na oceng sytuacji maj4tkowej i finansowej oraz

'vynik fi nansowy j ednostki

nie dotyczy

Gl6wny KsiQgowy

Gra2yna Prech

30-03-2020 09:20: l9

Z upowaZnienia Kierownika Jednostki

El2bieta Strzelczyk

30-03-2020 09:24:45
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