
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Ro6lin i
Nasiennictwa w Poznaniu

Grunwaldzka 250 B
60-766 Poznah

Numer identyfrkacyjny RIGON:

634298402

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sporz4dzona na dzieh 3111212020 r,

Adresat:

Wielkopolski Urz4d Wojew6dzki w Poznaniu

L Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp. Efykieta WartoSd

I Nazwa jednostki Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Poznaniu

z Siedziba jednostki Poznah

3 Adres jednostki Grunwaldzka 250 B 60-166 Poznart

t4 Podstawowy przedmiot dzialalnodci j ednostki Kontrola przesfizegania i stosowania przepis6w z zakresu ochrony
roilin i nasiennictwa

z Okres sprawozdawczy Roczny-2020

3 Agregat? (Tak / Nie) Nie

4 Om6wienie przyjgtych zasad (polityki) rachunkowodci Przyjgte zasady(politykg) rachunkowo$ci stosuje sig w spos6b ci4gly,
dokonuj 4c w kolej nych I atach obrotowych jednakowe go grupowania
operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktyw6w, ustala sig
wynik finansowy i sporz4dza sprawozdanie finansowe tak, aby za
kolejne lata informacje z nich wynikaj4ce byty por6wnywalne.

4,1 Metoda amortyzacji

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

2 metoda liniowa drodki trwale i wartodci niematerialne i prawne o warto6ci pocz4tkowej wyiszej od 10.000 zl

4 Srodki tlwale o wartoSci
nieprzekraczaj4cej 10 000 '

zt, podlegaj4 jednorazowo
umorzeniu w 100% w
miesi4cu przyjgcia do
u2ywania, przez spisanie w
koszty

oozostale Srodki trwale oraz wartoSci niematerialne i orawne

4.2 Metody wyceny aktywdw i pasyw6w

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

I wycenlane wg cen naDycla 6rodk trwale warlodci niematerialne prawne w przypadku zakupu

5 wyceniane wg waltodci
okre$lonej w decyzji
wlaSciwego organu

drodki trwale i warlodci niematerialne i prawne otrzymane nieodplatnie

o wyceniane wg wartodci
wynikaj 4cej z posiadanych
dokument6w lub wyceny
komisj i inwentaryzacyjnej

drodki trwale w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji, aprzy braku dokument6w wg warto6ci
godziwej

5. Inne informacje

I(od Informacja Dodatkowy opis

4 zmiana przedmiotu
dzialalno6ci I przyjgcie
nowych zadahptzez
iednostki bud2etowe

Ustawy nakladaj4ce najednostkg nowe zadania: Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu

o przy jEty pr6g istotnodci Pr6g istotnoSci okreSla sig na poziomie 1o% sumy bilansowej - takie uproszczenie nie znieksztalcarzetelnego
obrazu sytuacji finansowej i maj4tkowej oraz wyniku finansowego jednostki.

II. Dodatkowe informacje i obja6nienia

1,1 Szczeg6lowy zakres zmian warto5ci grup rodzajowych Srodl(6w trwalych oraz lvarto5ci niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj Zwigkszenia

Lp. Wyszcze96l
nienie

WartoSd
pocz4tl<owa

(brutto) stan na
pocz4tek roku

obrotowego

Aktualizacja Nabycia Przemiesz czenia
wewngtrzne

Inne O96lem
zwigl<szenia
(3+4+5+6)

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



I Wafto$ci
niematerialne
i prawne

66 319 0,00 0 0 0 o,

1 Srodki trwale 22 044 083,5t 0,0c 2s5 828,0( 7 415,01 42 796.62 306 039,62

l.t Grunty 978 228,8', 0,0( 0,0( 00 00 000

1.1.1 Grunty
stanowi4ce
wlasnodi
jednostki
samorz4du
terytorialnego
przekazywane

u2ytkowanie
wieczyste
lnnym
podmiotom

0,0( 000

I2 Budynki,
lokale i
obiekty
in2ynierii
l4dowej i
wodnej

14 096 66s,51 0,0( 0,0( 00( 0,0( 0,0(

t3 Urz1dzenta
techliczne i
maszyny

| 124 777,6: 0,0c 0,00 7 415.01 0,00 7 41s

l4 Srodki
transportu

2 s03 202,3" 0,0( 255 828,00 0,0t 26 130,12 281 958,12

t5 Inne Srodki
trwale

2 7 41 209,14 0,0( 00( 00c 16 666,5( I 6 666,5C

X

2 Srodki trwale
plac6wek

0,00 0,00 000 000 000 000

1.1 Szczeg6lowy zal<res zmian warto5ci grup rodzajowych Srodk6w trwalych oraz warto5ci niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj Zmnie szenra Og6lem
Lp. Wyszczegril

n ien ie
Aktualizacja Rozch6d (np.

likwidacja,
sprzedai)

Przemiesz czenia
lvewngtrzne

Inne O96lem
zmniejszenia
(8+9+10+11)

WartoSd
pocz4tkowa

(brutto) stan na
koniec roku
obrotowego

(2+7-r2)
(8) (e) (10) (11 ) (r2) (13)

l WafioSci
niematerialne
l prawne

0,00 0,0 0,00 0,00 00 66 319,6f

I Srodki trwale 000 57 41a A( 0,00 000 57 4)5 4( 22 292 697,76

1.1 Grunty 0,00 00t 0,00 0,00 0,0c 978 228,87

1.1.1 Grunty
stanowi4ce
wlasno66
jednostki
samorz4du
terytorialnego,
przekazywane

uzytkowanie
wieczyste
lnnym
podmiotom

000 000 0,00 0,00 000

12 Budynki,
lokale i
obiekty
in2ynierii
l4dowej i
wodriej

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



Urz4dzenia
techniczne i

maszyny

0,00 I 732 192,65

t4 Srodki
transpofiu

0,0( s7 425,4( 0,0 0,0c s7 425,40 2 727 735,0t

15 Inne drodki
trwale

0,0c 0,0( 0,0( 0,0c 0,00 2757 875,6t

2 Srodki trwale
plac6wek

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

1.1 Szczeg6lowy zakres zmian warto5ci grup rodzajowych Srodk6w trwalych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych (C)
Rodza Umorzenie Stan/rok Warto5d netto

Lp. Wyszczeg6l
nienie

Stan
umorzenia

na pocz4tek
rol<u

obrotowego

Aktualizacja Amortyzacja
za rok

Inne
zwigkszenia

Inne
zmniejszenia

Stan
umorzenia
na koniec

roku
obrotowego
(14+15+16

+17-18)

Stan na
poczqtek roku

obrotowego
(2-r4)

Stan na koniec
roku

obrotowego
(13-1e)

(r4) (1s) (r6) (17) (18) (1e) (20) (2r)
Wartoici
niematerialne

prawne

66 319,68 0,00 0.0 0,00 0,00 66 319.6t 0,00 0,00

Srodki trwale 14 s50 s4s,62 0,00 502 099,04 31 196,0( 57 42s,40 Is 026 415,2( 7 493 537,92 7 266 282,s0

l.l Grunty 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,0c 978 228,87 978 228,87

l,l.l Grunty
stanowi4ce
wlasno$i
jednostki
samorz4du
terytorialnego,
ptzel<azywane

u2ytkowanie
wieczyste
lnnym
podmiotom

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

l2 Budynki,
lokale i
obiekty
in2ynierii
l4dowej i
wodnej

I 052 617,89 000 325 376,87 0,00 0,00 8 377 994,76 6 044 047,62 5 718 670,75

IJ Urz4dzenia
techniczne i

maszyny

I 710 399,38 0,00 10 219,7( 7 415,00 0,00 I 728 034,01 14 378,27 4 158,57

t4 Srodki
transportu

2 106 775,42 0.00 139 109,85 16 836,56 57 425,4( 2 205 296,43 396 426,95 522 438,66

l5 Inne drodki
trwale

2 680 752,93 00( 27 392,62 6 944,44 0,0 2715 089,99 60 456,21 42 785,65

1.2. Aktualna warto56 rynkowa Srodk6w trwalych, w tym d6br kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:
Lp. Grupa rodzajowa Warto5d netto (Stan

na koniec rol<u
obrotowego)

Warto5d rvnkowa Dodatkowe informacje

11 Grunty 0,0c 0,00

r.1.1 w tym dobra kultury 0,0c 0,00

t2 Budynki, lokale i
obiekty in2ynierii
l4dowej i wodnej

0,0c 0,00

1,2.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

l3 Urz4dzenia
techniczne i
maszyny

0,00 0,00

1.3.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00



t4 Srodki transportu 522 4 I 335 458,1 Do ustalenia warto
wyszacowane prze

1.4.1 w tym dobra kultury 0,0( 0,0c

15 Inne drodki trwale 0,00 0,00

1 .5.1 w tym dobra kultury 0,0c 0,00

wartoSV

1.3. Dlugoterminowe aktYwa
Dodatkowe informacje

Kwota dokonanYch w trakcie
roku obrotowego odPis6w

aktualizuj4cYch wartoS6

dlugoterminowYch aktYw6w
trwalYch

1.4. GruntY uiYtkowane wi.llYtt"
Dodatkowe informacje

u2ytkowanYch wieczYScie

1.5. Srodki trwale uiywan. n-" nouttu'n* u-*uitu'*t"tuu*t i tnnttl t
WartoSd nieamortYzowanYch lub

nieumarzanych przez jednostkg 6rodk6w

trwalych, u2ywanych na podstawie um6w

najmu, dzieriaawy i innych um6w, w tym z tytulu
um6w leasingu

-*tor"rynko*4wyna 

jmowanychpomieszczeirbiurowych

.*n".i..n na oodstawie Srednich cen sprzedzrZy 1m2 w
rynkowq
edaZY za

7',75 053,3',1
Budynki, lokale i
obiekty in2ynierii
l4dowej i wodnej

Srodki transPortu
WartoSc 10 szt. kserokopiarek z um6w dzier2awy'

Inne Srodki trwale

1.6. PapierY wartoSciowe

oczqtek roku obrotowego' zwigkszeniach'

wylrorzystaniu , rozwi4zanitti stanie.na koniec roku ;;;;i;;;g"' z uwzglgdnieniem nalelno.ci finansowych jednostek samorz4du

terytorialnego (stan poiyczek za gro2onych)
Wykorzystanie

16 729,18380 216,10
404 261,88

Nale2noSci kr6tkoterminowe 28',l49,72

380 216,10
3 I 016,36404 261,88

1.8. Dane o stanie rezerw wedlug celu ich uttnot"tniu-nu po""qttk toku obtotot'ftq ''nigk"",'iuch' 
wykorzystaniu' rozwiqzaniu i stanie

Rezerwy na
postgpowania
s4dowe

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje



l,9,Zobowi1zania dlugoterminowe o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umow4 lub wynikajqcym z innego fytulu
prawnego, okresie splaty

Lp. Okres splaty Kwota Dodatkowe informacje

a powy2ej I roku do 3 lat 0,00 nie dotyczy

b powy2ej3do5lat 0,00 nie dotyczy

powy2ej 5 lat 0,00 nie dotyczy

I-4czna kwota: 0.00

1,10. Informacja o kwocie zobowi4zah w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing
operacyjny), a wedlug przepis6w o rachunkowoSci bylby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp. Zobowi4zania Kwota Dodatkowe informacje

z tytulu leasingu
finansowego

0,00 nie dotyczy

2 z fytulu leasingu zwrotnego 0,00 nie dotyczy

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

Rodzaj Kwota W tym na aktywach Informacje

Lp. Forma
zabezpieczenia

zobowiqzania zabezpieczenia trwalych obrotowych Dodatl<owe informacje

Kaucja 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

2 Hipoteka 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

3 Zastaw (w tym
rejestrowy lub
skarbowy)

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

4 Weksel 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

5 Przewlaszczenle na
zabezpieczenia

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

o Gwarancja bankowa
lub ubezpieczeniowa

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

7 lnne 0,00 0,0( 0,00 0,00 nie dotyczy

8 tr-4czna kwota 0,00 0,0( 0,00 0,00

1.12, \'1czna l<wota zobowi4zaf warunkowych, w tym r6wniei udzielonych przez jednostkg gwarancji i porgczefi, takze wekslowych,
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiqzah zabezpieczonych na maj4tku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczefr

Lp. Rodzaj
zobowi4zania
wa runl<owego

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

Kwota

Nieuznane
foszczema
wierzycieli

nie dotyczy 0,00

2 Udzielone gwarancje
i porgczenia

nie dotyczy 0,00

3 Inne nie dotyczy 0,00
A L4czna kwota 0,00

1.13, Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeh migdzyokresowych w tym kwotg czynnych rozliczefi migdzyokresowych
koszt6w stanowi4cych r6inic9 migdry wartoSci4 otrzymanych finansowych skladnik6w aktlrv6w azobowi4zaniemzaplaty za nie

1. 13. 1 Czynn e rczliczenia m igdzyokresowe koszt6w

I(od Czynne RMK Kwota

1,13,2-6 Rozliczenia m iedzvokresowe

Lp. Rozliczenia
migdzyokresowe

Informacje dodatkowe Kwota

t32 Czynne RMK - Inne nie dotyczy 0,00

13 3 Kwota czynnych rozliczeh
migdzyokresowych
koszt6w (stanowi4ca
r62nicA miqdzy wartoSci4
otlzymanych finansowych
skladnik6w aktyw6w a

nie dotyczy 0,00



zobowiAzaniem zap\aty za
nie)

134 Bierne rozliczenia
miedzvokresowe koszt6w

nie dotyczy 0,0\

135 Rozliczenia
migdzyokresowe
przychod6w -
r6wnowartoSi
otrzymanych lub
nale2nych dochod6w
bud2etowy ch doty cz4cy ch
pr zy szly ch lat obrotowych,
w lym z tytulu um6w
dlugoterminowych

nie dotyczy 0,00

t36 Rozliczenia
migdzyokresowe
przvchod6w - inne

nie dotyczy 0,0(

1,14, N,4czna kwota otrzymanych przez jednostkg gwarancji i porgczeri niewykazanych w bilansie

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

1 L4cznakwota
otzymanychprzez
jednostkg gwarancji i
porgczefi
niewykazanych w
bilansie

0,00 nie dotyczy

1.15, Kwota wyplaconych Srodk6w pienigZnych na Swiadczenia pracownicze

Lp. Wyszczeg6l nienie Kwota Dodatkowe informacje

Odprawy emerytalne
i rentowe

299 909,04 Sdprawy emerytalne wyplacone 11 osobom

2 Nagrody
jubileuszowe

)L) AA1 1? Nagrody jubileuszowe wyplacono 25 osobom

3 Inne 425 794,42 :kwiwalent zaptanre odzie2y -34-010, ekwiwalent za uZywanie odzieLy - 41.693,46, ekwiwalent
za okulary - 8,922,64, odpis ZFSS-327,461, ekwiwalent za urlop - 13.'10'7,32

,| Kwota razem 968 701,19

2

2.1. WysokoSd odpis6w aktualizuj4cych warto3d zapasdw

Lp. Wyszczeg6Inienie I(wota

Materialy 0,00

2 P6trprodukty i produkty w toku 0,00

3 Produkfy gotowe 0,00

4 Towary 0,00

5 Kwota razem 0,00

2.2.Kosztwytworzenia Srodk6w trwalych w budowie, w tym odsetki oraz rf,inice kursowe, kt6re powigkszyly l<oszt wytworzenia Srodk6w

trwalych w budowie w roku obrotowym

Lp. Wyszcze96lnien ie Kwota

Koszt wytworzenia drodk6w trwalych w budowie 30 750,0c

2 W tym - odsetki 0,0c

3 W tym - r62nice kursowe 0,0c

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

Lp. Wyszcze96lnienie Opis charakteru zdarzenia I(wota

I Przychody - o
nadzwy czajnej warto 6 c i

nie dotyczy 0,0(

2 Przychody - kt6re
wyst4pily incydentalnie

nie dotyczy 0,00

3 I(oszty - o nadzwyczajnej
wartodci

nie dotyczy 0,00



{Koszty - kt6re wyst4pity lnie dotyczy

I incydentalnie | 
- o,oo 

I

2.4. NaleinoSci z tytulu podatk6w realizowanych przez org ny podatkowe podlegle ministrowi wlaSciwemu do spraw finans6w publicznych
wyltazywanych w sprawozdaniu zwykonania planu dochod6w bud2etowych

Lp. Wyszcze96ln ien ie I(wota
1A Nale2nodci z tytulu podatk6w realizowanych przez otgany podatkowe podlegle ministrowi wla6ciwemu do spraw

finans6w publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6w bud2etowych
0,00

2.5. Inne Informacje

Lp. Wyszcze96ln ien ie Opis Kwota

25 Inne informacje nie dotyczy 0,00

3, Inne Informacje nie wymienione powy2ej, je2eli mogtyby w istotny spos6b wplyn46 na oceng sytuacji maj4tkowej i finansowej oraz
wynik fi nansowy jednostki

Lp. Inne Informacje Opis

3 Inne Informacje nie wymienione powy2ej, je2eli mogtyby w istotny
spos6b wplyn4i na oceng sytuacji maj4tkowej i finansowej oraz
wynik finansouy jednostki

nie dotyczy

W zastgpstwie Gl6wnego Ksiggowego

GraZyna Prech
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Kierownik Jednostki

Adam Blochowial<
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