
Nazwa i adres.jednostki sprawozdawczej:

Wojew6dzki [nspektorat Ochrony RoSlin i

Nasiennictwa w Poznaniu
Grunwaldzka 250 B

60- I 66 Poznait

Numer identyfi kacyjny REGON :

634298402

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sporzqdzona na dzieri 3lll2l202l r,

Adresat:

Wielkopolski Urz4d Wojew6dzki w Poznaniu

l, Wprowadzenie do sprawozdania linansowego

Lp. Etykieta Warto56

I N azwa jednostki Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Ro6lin iNasiennictwa w Poznaniu

2 S iedziba jednostki Grunwaldzka 250 B 60- 66 Poznah

3 Adres jednostki Grunwaldzka 250 B 60- 66 Poznah

4 Podstawowy przedmiot dzialalnoSci jednostki Kontrola przestrzegania i stosowania przepis6w z zakresu ochrony
roSlin i nasiennictwa

2 Okres sprawozdawczy Roczny-202 1

3 Agregat? (Tak / Nie) Ne

4 Om6wienie przyigtych zasad (polityki) rachunkowoSci Przyjgte zasady(politykg) rachunkowo3ci stosuie sig w spos6b ci4gty,
dokon uj 4c w ko lej nych latach obrotowych jednakowe go grupowan i a

operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktyw6w, ustala sig

wynik finansowy i sporz4dza sprawozdanie finansowe tak, aby za

kolejne lata informacje z nich wynikaj4ce byly por6wnywalne.

4,1 Metoda amortyzacji

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowr ops

2 metoda liniowa Srodki trwale i warloSci niematerialne i prawne o wartoSci pocz4tkowej wylszej od 10.000 zl

4 drodki trwale o warto6ci
nieprzekraczaj4cej l 0 000

zi, podlegaj4 jednorazowo
urnorzeniu w 100% w
miesi4cu przyjgcia do
uzywania, przez spisanie w
koszty

oozostale drodki trwale oraz wartoSci niematerialne i prawne

4,2 Metody wyceny aktyw6w i pasyw6w

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

I wyceniane wg cen nabycia Srodki trwale i wartodci niematerialne i prawne w przypadku zakupu

5 wyceniane wg wartoSci
okre6lonej w decyzji
wladciwego organu

Srodki trwale i warto6ci niematerialne i prawne otrzymane nieodplatnie

6 wyceniane wg wartoSci
wynikaj4cej z posiadanych
dokument6w lub wyceny
korn i s.j i i nwe ntaryzacy.j ne.j

Srodki trwale w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji, a przy braku dokument6w wg wartoSci

godziwej

5, lnne informacje

Kod Info rmacja Dodatkowy opis

3 zmiana struktury
organizacyjnej jednostki

Ustaw4 z dnia l3 lutego 2020 r. o Paristwowej Inspekcji Ochrony Ro$lin i Nasiennictwa - z dniem 0l .01 .2021 r

na mocy art.61 wyl4czono ze struktury organizacyjnej jednostki Laboratorium Wojew6dzkie i Laboratorium

Oceny Nasion i wt4czono je w struktury Gl6wnego Inspektoratu Ochrony Ro6lin iNasiennictwa

6 przy.iety pr6g istotno5ci Pr6g istotnoSci okredla sig na poziomie I o% sumy bilansowej - takie uproszczenie nie znieksztalca rzetelnego

obrazu sytuacji finansowej i maj4tkowej oraz wyniku finansowego jednostki,

II, Dodatkowe informacje i objaSnienia

1,1 Szczeg6lowy zakres zmian wartoSci grup rodzajowych Srodk6w trwalych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj Zwiekszenia

Lp. Wyszcze96l
n ien ie

WartoSi
pocz4tkowa

(brutto) stan na
pocz4tek rol<u

obrotowego

Aktualizacja Nabycia Przemiesz czenia
wewngtrzne

Inne Og6lem
zwigkszen ia
(3+4+5+6)

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



WartoSci
niematerialne
i orawne

66 319 0 39 889,3 l 0 39 889,3\

Srodki trwale 22 292 697,7( 0.0 I 440 903,1 00c 00( I 440 903, I

t.l Grunty 978 228,81 0,0 0,0( 00c 00( 00t

t.l,l Grunty
stanowi4ce
wlasnodi

,iednostki
)iilltot lilrlU
tcf) toftalnego.
przekazywane

u2ytkowanie
wleczyste
lnnyn]
podmiotom

0,0 00( 00c 00( 00r

t2 Budynki,
lokale i

obiekty
in2ynierii
l4dowej i

wodnei

I 4 096 665.5 | 00( 000 0,00 00c 00c

l3 Urz4dzenia
techniczne i
nraszyny

| 732 192,6s 0,0( 337 278,6t 00( 00( 337 278

l4 bfoolfl
transDoftu

2727 735,0\ 00t 1 103 624,51 0,0( 00 I t\l 624,5(

t5 nne (rodk

t\\itle
2 757 8',7s 00( 00( 00( 00( 00(

2 Srodki trwatre

plac6wek
0.00 0,00 00c 000 000 00

l,l Szczeg6lowy zakres zmian wartoSci grup rodzajowych Srodk6w trwalych oraz warto3ci niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj Zmniejszenia Ogrilem

Lp. Wyszcze96l
n ienie

Aktualizacja Rozch6d (np.
likwidacja,
sprzedai)

Przemiesz czenia
wewnetrzne

Inne O96lem
zm n iejszen ia
(8+9+10+l l)

WartoSd
pocz4tkowa

(brutto) stan na
l<oniec roku
obrotowego

(2+1-r2)
(8) (e) (10) (11 ) (r2) (13)

Wartoici
niematerialne
r prawne

00( 0,00 0,00 0,00 000 I 06 208,99

tl

Srodki trwale

(ir untr

0 00

UUU

276 727.80 000 11 763 237,2 | 2 039 965.0 | | 1 693 635,94

000 000 4t7 919 t4 417 97(),14 560 249,73

t.l.l Grunty
stanowl4ce
wlasuoSi
jednostki
samorz4du
tel'ytorialnego,
ptzekazywane

u2ytkowanie
wleczyste
illnyln
podmiotom

000 000 0,00 0,00 000

t2 Budynki,
lokale i
obiekty
in2ynierii
l4dowej i

wodnej

000 00( 0,00 8 382 161,60 8 382 t61,6( 5 7 t4 503,91

\;



Urzqdzenia
techniczne i

maszyny

125 263,15 737 167 862 430,54 I 207 040,80

t4 Srodki
transpoftu

00( 92 758,00 0,0( 13 5 I 3,63 106 27 |,63 3 725 087,96

l5 Inne Srodki
trwale

0.0i 58 706,65 0,0 2212 415,45 2211 122,1 486 753.54

2 Srodki trwale
plac6wek

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

Ll Szczeg6lowy zakres zmian wartoSci grup rodzajowych Srodkdw trwalych orazwartoSci niematerialnych i prawnych (C)

Rodza Umorzenie Stan/rok Warto6d netto

Lp. Wyszczeg6l
n ienie

Stan
umorzenia

na poczqtek
roku

ob rotowego

Aktualizacja Amortyzacja
za rok

In ne
zwigkszenia

Inne
zm niejszenia

Stan
umorzenia
na koniec

roku
0brol()n ego
(14+15+16

+17-18)

Stan na
pocz4tek roku

obrotowego
(2-14\

Stan na koniec
roku

obrotowego
(ll-r9)

(14) (ls) (16) (17) (18) (l e) (20) (2r)
WartoSci
niematerialne
i prawne

66 319,68 0,00 0,0c 0.00 000 66 3 I 9,68 0,00 19 889,3 1

Srodki trwale t5 026 415,26 0,00 362 798,35 0,00 8 313 500,34 7 075 713,27 7 266 282.5\ 4 617 922,6-7

Ll Grunty 0,00 0,00 000 0,00 0,0( 0,00 978 228,81 560 249,13

l.t.l Crunty
stanowrqce

wlasnoS6
jednostki
samorz4du

terytorialnego,
pfzekazywane

u2ytkowanie
wieczyste
I n nynl
podrn iotonr

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

t.2 B udynki,
lokale i

obiekty
inzynierii
l4dowej i
wodnej

8 377 994,76 0,0( 178 664,44 0,00 5 fi8 453,29 3 438205,91 5 718 670,7s 2 276 298,0(

1.3 Urz4dzenia
techniczne
nl aszyny

I 128 034,0t 0,0( t0 291,t6 0,00 860 438,97 877 886,27 4't58,57 329 ts4,53

1.4 Srodki
ransponu

2 205 296,43 00c l'73 842,',l5 0,00 106 27 1,63 2 272 867,55 s22 438,66 452 220,41

1.5 lnne Srodki

trwale

2 715 089,99 0,0c 0.00 0,00 2 228 336,45 486 753,s4 42 785,65 000

1.2' Al<tualna warto5d rynkowa Srodk6w trwalych, w tym d6br kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:
Lp. Grupa rodzajowa WarfoSd netto (Stan

na koniec roku
obrotowego)

WartoSd rynkowa Dodatkowe informacje

t.t Grunty 0,00 0,0c

L l,l w tym dobra kultury 0,00 0.0c
tlIL Budynki, lokale i

obiekty inzynierii
l4dowej i wodnej

0,00 0,0c

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

IJ Urz4dzenia
techniczne i

maszyny

0,00 0,0c

1 ,3.1 rv tym dobra kultury 0,0c 0.0c



I 4 lsnrdki rransportrl | 452 220.41 2 413 080.001 Do ustalenia warlo$ci rynkowe.i po.jazd6w stuZbowych przy.jgto

I wy szacowane pr zez' I' o w arzy stwo U bezp ieczc n iowe.
1.4.1 w tym dobra kultury 0,0c 0.0(

l5 lnne Srodki trwale 0,0( 0,0(

L5.1 w tym dobra kultury 0.0( 0.0c

1,3. Dlugoterminowe aktywa

Lp. Dlugoterminowe
al<tywa

Kwota dol<onanych w trakcie
roku obrotowego odpis6w
aktualizuj4cych wa rto5d

dlu goterm inowych aktyw6w
trwatych

Dodatkowe informacje

I niefirt4nsowe 0,00 nie dotyczy

2 flnansowe 0,00 nie dotyczy

1.4, Grunty uZytkowane wieczy6cie

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje
Wartodi grunt6w
ru2r,tkowanvch wieczv(cie

0,00 nie dotyczy

1,5. Srodki trwale u2ywane na podstawie um6w najmu, dzieri.awy iinnych um6w, w tym tytulu um6w leasingu

Lp. Wyszcze96lnien ie WartoSd nieamortyzowanych lub
nieumarzanych przez jednostkg 6rodk6w
trwalych, utywanych na podstawie um6w

najmu, dzieri.awy i innych um6w, w tym z tytulu
um6w Ieasingu

Dodatkowe informacje

Grunty 0,00 nie dotyczy

z Budynki, lokale i

obiekty inzynierii
l4dowe.l i wodnej

4 727 696,67 Wartoi6 rynkow4 wyn ajmowanych pom ieszcze 6 b i urowych
wyceniono na podstawie drednich cen sprzeda2y lm2 w
poszczeg6lnych miastach z portali internetowych. Waftoii rynkowq
pomieszczen gara2owych okredlono na podstawie cen sprzedu2y z,a I

m2 w Ostrowie Wlkp., Wrzerini i Rawiczu (ze wzglgdu na bral<
danych na portalach internetowych).

3 Urz1dzenia
techniczne i

naszyny

0,00 nie dotyczy

4 Srodki transportu 0,00 nie dotyczy

l,nrtc (rodkitlrlrlc' 34 034. r 0 Wartoii 13 szt. kserokopiarek z um6w dzier2awy

,6, Papiery warto3ciowe

Lp. Papiery
wa rtoSciowe

Liczba posiadanych
papier6w

wartoSciowych

Wartoid
posiada nych

papierdw
wartoSciowych

Dodatkowe informacjc i

I Akcje i udzialy 0,00 0,00

2 Dlu2ne papiery
waftoSciowe

0,00 0,00

3 Inne 0,00 0,00

1,7' Dane o odpisach aktualizujqcych wartoid naleino3ci, ze wskazaniem stanu na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszeniach,
wykorzystaniu, rozwi4zaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzglgdnieniem naleino6ci finansowych jednostek samorz4du
terytor"ialnego (stan po2yczek zagroLonych)

l,p. NaleinoSci Stan na pocz4tek
roku obrotowego

Zwigkszenia Wykorzystanie Rozwiqzanie Stan na koniec roku
obrotowego

N ale2no6ci kr6tkoterminowe t6 729,18 184 058,06 130,61 9 720,72 190 935.9!
)

-)

Nale2noic i dlu goterm inowe 28',l49.72 0,00 0.00 0,00 28 749,72

,quzna kr'vota: 45 478,90 I 84 058.06 130,61 9 720.72 219 685,63

1'8. Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu istanie
l<oricowym

l.p Rezerwy
wedlug celu
utworzenia

Stan na poczqtek
roku obrotowego

Zwiekszenia Wykorzystanie Ilozwiazanie Stan na koniec rohu
obrotowego

Dodatkowe
inlbrmacje

Rezerwy na
postgpowania
s4dowe

0,0c 0,00 0,00 0,00 0,00 hie dotyczy



2 r nne 0,00 0 0,00 000 nie dotyczy
3 L4czna

kwota:
0,0( 0,0( 0,00 0,00 0,0c

l'9,Zobowi4zania dlugoterminowe o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowQ lub wynikaj4cym z innego tytulu
pralvnego, okresie splafy

Lp. I uKres spfaty I Kwota I nodatkowe informacie
a powy2ej I roku do 3 lat 0,00 n ie dotyczy

o powy2e.j 3do5lat 0.00 nie dotyczy

nre ootyczyc powy2ej 5 lat 0,00

L4czna kwota: 0,00

1'10. lnformacja o kwocie zobowi}zafi w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing
operacyjny)' a wedlug przepis6w o rachunkowosci bylby to leasing finansowy Iub zwrotny

Dodatkowe informacje

z tytulu leasingu zwrotnego

l,l1' Zobowiqzania zabezpieczone na maj4tku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeri)
Rodzaj Kwota W tym na aktywach Inform acje

Lp. Forma
zabezpieczenia

zobowiazania zabezpieczenia trwalych obrotowych Dodatkowe 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
re.jestlorvy lub
skarbowy)

0.00 0,0c 0.00 0.00 rtie dotyczl

4 Weksel 0,00 0,00 0,00 0,0c nie dofyczy
5 Przewlaszczenie na

zabezpieczenia
0,00 0,00 0,00 0,00 nie dolyczy

6 Gwarancja bankowa
lub ubezpieczeniowa

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

7 Inne 0,0( 0,00 0,0( 0,00 nie dotyczy
8 L4czna kwota 0,0( 0,00 0,0c 0,00

1 '12' tr'qczna kwota zobowiqzafi warunkowych, w tym r6wnieZ udzielonych przez jednostkg gwarancji i por9cze6, takie wekslowych,
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiqzair zabezpieczonych na majqtku leonosili oraz clarakteru i formy tych zabizpieczeh
t,p Rodzaj

zo bowiqza n ia
wa runkowego

opis charakteru zobowi4zania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na maj4tku
jed nostki

Kwota

N ieuznane
roszczenta
wierzycieli

nie dotyczy 0.00

2 Udzielone gwaranc.ie
i porgczenia

nle oorycz)/

3 I nne nie dotyczy 0,0c
4 L4czna kwota

0,0c

1'13' Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeir migdzyokresowych w tym kwotg czynnych rozlicze6 migdzyokresowych
frosztdw stanowi4cych r6inic9 migdzy wartoScia otrzymanych finansowych skladnik6w akfvw6w azobowiaz.:iniem z.snlntv z.c nie ;..

l. I 3, I Czyn ne rozliczenia m i gdzyo kresowe koszt6w

xod I Czvnne RMK Kwota

1,13,2-6 Rozliczen ia m igdzyokresowe

Lp Rozliczen ia
migdzyokresowe

Informacje dodatkowe Kwota

t3.2 Czynne RMK - Inne nie dotyczy 0,00
I3 3 Kwota czynnych rozliczeh

m igdzyokresowych
koszt6w (stanowi4ca
roznic9 migdzy wa|todciq
oh'zyrnanych fi nansowych
skladnik6w aktyw6w a

nie dotyczy 0,00



zobow i4zaniem zaplaty za
nre)

134 Bierne rozliczenia
migdzyokresowe koszt6w

nie dotyczy 000

lJ ) Rozliczenia
migdzyokresowe
przychod6w -
r'6wnowarlodi
otrzymanych lub
riale2nvch dochod6r.r,
bLrdt ctorv; elr tlotl cz4ey ch
przy szly ch lat obfotowych,
w tym z tytulu um6w
dlugoterminowych

nie dotyczy 0,00

136 Rozliczenia
migdzyokresowe
przychod6w - inne

nie dotyczy 0.0(

1.14. tr'4czna kwota otrzymanych przez jednostkg gwarancji i porgczeri niewykazanych w bilansic

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje
I L4czna kwota

olrzymanych przez
jednostkq gwarancji i

pqrgcze6

tliewykazanych w
bilansie

0,00 nie dotyczy

1.15. Kwota wyplaconych Srodk6w pienig2nych na Swiadczenia pracownicze

Lp.

I

Wyszczeg6l nienie

(lripr Ll\\) enrcr; talrrc
I rentowc

Kwota Dodatkowe informacje

I l1 639,24 OLlprau; cntcr; talne u; placono 3 osobonr

2 Nagrody
jubileuszowe

140 498,6( Nagrody jubileuszowe wyplacono 1 8 osobom

3 lnne 335 890,8 l Ekwiwalent za pranie i u2ywanie odzieLy, ekwiwalent za okulary, odpis na ZFSS, ekwiwalent za
unoo

4 I(wota razem 591028,',11

1.16. rnne informacjeltl-
I l6 lnne informacje nie dotyczy

2

2.1. WysokoSd odpis6w aktualizuj4cych wartoSd zapas6w

Lp Wyszczegdln ienie Kwota
Materiaty

2 P6lprodukty i produkty w toku 0,00

.t

l)t rrtlLtIt-t gtrtrtrt e 0,00

) 0.00

5 Kwota razem 0,00

2,2. Keszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie, w tym odsetki oraz r|iLnice kursowe, kt6re powigkszyly koszt wytworzenia 6rodk6w
trwalvch w budowie w roku obrotowvm

Lp. Wyszczeg6lnien ie I(wota

Koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie 52 215.00

2 W tym - odsetki 0.00

3 W tym - r62nice kursowe 0.00

2.3. Przychody lub hoszty o nadzwyczajnej warto5ci lub ktdre wyst4pily incydentalnie

Lp Wyszcze96ln ienie Opis charakte ru zdarzenia I(wota

Przychody - o
nadzwyczaj nej wartoSci

nie dotyczy 0.00

2 Przychody - kt6re
wyst4pity incydentalnie

nie dotyczy 000

l(0:zl-t () Ili.trl,/\\.\ e ,/.itilte.i

\\'artoSc I

nrc dol\ e l\ 0,00



Koszty - kt6re wyst4pily
incydentalnie

Gl6wny Ksiggowy

Malgo rzata Mieczyri ska

25-05-2022 0B:12:5i

2,4. Naleino5ci z fytulu podatl<dw realizowa
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodriw budietowych

Nale2noSci z tytulu podatk6w realizowanych

lanu

2.5 ne Informacje

Lp Wyszczeg6ln ienie Onis Kwota25 Inne informacje nie dotyczy
0,00

3, [nnef nformacje nie wymienione powyLej, jeL
wynil{ fi nansowy jednostki

Inne Irformacje nie wymienion e powylej, jeLeli mogtyby w istotny
spos6lrvptyn4i na oceng. sytuacji maj4tkowej i finan"sowel oraz
wynik fi nansowy jednostki

Kierownik Jednostki

Adam Blochowiakr ,l

25-05-2022 08:53:4 I


