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Nazrł a i adres _j 
ednłlsll<i sprarvozciarvczc j :

ł)ll\\ii]fl,\\\ lll.pckt,,rlrt \\ rlerrl1.1tii lr
pabianicacll

Karrłiszerr icka 37 |.j/I)
95-20(j Pahilnice

Nulllcr identvllk.acvjnl i{I:GON,

"i72060829

I \FORN,IACJ.\ DODĄ I,Ko\\,Ą

l nfrrrnl ac.i a dildatlitlrl :r

sporządzona na tizieri Jl/l2,'2()l() r.

Adresat;

Wo jervtidzki l nspektorat Weterynarii rv ł.odzi

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp. Etykieta Wartość

l

1,1 Nazli a .jednostlii l'Ll,r itttlrrl llrspcktora1 Weterynarii rv Pabianicaclr

1.2 S iedziba.jednostki [)abianlcc

1,3 Ądrcs jcdnostki Kltnliszeliit;lia ]7 N/D 95-200 Pabianlce

l.+ Podstarvorvr, przedtliot działaIlrości jedtlostki L)clirc,tra ;:drtlrvta i dotrrostatiu zrvierząt rr celu oclirony zdrorr il
pltblicztreucl

2 :)krcs spra\1olda\\ c7\ [toczn1 -20 l !)

_) Ągregat'/ (Tak i Nii:) Nie

1 ]mclrr icllie przv ję1l,cll zasad 1poiitr ki l rachullkorr ości Z-a:.adr rachuttkr]rrośc j zstldne l 7,arzt,ł<lz,enienl nr l/20l8 I-

])o,,1lllli)\\.!i. Ickarz.t\\'cteriIlarii rrPabianioachzdnia02.01,20l8

1.1 Metoda amortyzacji

Kod Metoda amortyzacji Dtldaf kolr r opis

z rlctocla l ini,.lrł,a Srr_iclkl tlriałe tllllarzalle si! sloplliL-]\\a) rled]tLq llllrr.-k _inll)ft\ la':\j1l\ cIl ustalclnvclr rv ttstarrie o ptrdatktr
dtlchtldorrrlrr od osc)b prawnvcli, ()clplsi-,rr,ltlllorzcttiorlr c]l doiiolluje się ptlcząrł,szy od nliesiaua nastgpu.jucego
ptl nliesiąclr przvjęcla srodka trrvałegcr clt: rtźtrrattia. Ąnlrlfivzai"ji dokonu.je się raz rv roku rv miesiąctl grttdnitt,
Srclclki trrł,ałc o lvarb_(ci nieprzekraczaląr:e.j l {}, t)()0 z,ł po<llega.ja .jedlloraz owo ttmcrrzeniu tv l 007n rt nrie siąctr
przi,leeia t]o uz},rl,ania. przez spisanie rv }.oszt\.

.1.2 }letod1 rr,\,ccnl aktrlltirr i paslrrtirr

Kod l\lctorla lr l,ccn1, Dodatkowy opis

l \!\cellianc \\,g ccn ni]i],\,cia srodki tm,ałe i rr,aflości nietrraterialnę i ntłrrnc trptorrildza się do eu,idt_rlcji rvg cen nab1,oir.

5. Inne informacje

ll. Dodatkolr e inlbrnlacjt l tlb,iaśnitnie

.l Szczególo",v1.,za t-cs zmian \}artiiśai 9i,up rodzajrlrrrch śrocll,tllr trrralrc}r (|rll \\arta)ści ni!.nlattrialn\cll i prarvnvch (A)

Riitlzaj Zu it,k:zcnia

t.p. \\'l,szłzcgill
nicltie

"tr l rtłlść
poclątkos a

(lrrtltt0) staIl n,l
początclł roku
obrotllrvego

Aktualizacja \:thr t ia przenriesz czenie
\1 el\ nętrznc

lnne Ogółem
zwiększenia
(3+4+5+6)

(2) (3) (,l ) (5) (6) (7)

I Warlości
tricnlal,eri ll ng

i prarlnc

() {]() 0.()(] 0,00 0,00 0.00 0.00

l srrldlii trlr ałe 938 824..14 0.00 ().(X) 0.0( 0.00 ().()(.)

1,1 ( irtrnlr, l 09 372.00 0.00 0.0( 0.00 0.00

1,1,1 CjruIltt
stanorliilce
r,vł asnilse
jcdnostki
sanlorzltilu
tery,torl al tlegtl.
przcl<azi,rl,aiłc

ilź\,1k()\ialtliJ
u,ieczvlte
irinl tn

podnliotrlrl

0.00 0.00 ().00 0.00 0.00

1.2 Budl,nkl.
lokale i

obiektl
inz1 nlerli

179:]8.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

https://ebs-trezor.mf.gov.p1/OA*HTMl/OAjsp?page:idmloraclelapps/xxext/rep/xne... 2020-06-03



Strona2 z6

lirdorr e1 i

wtlcllre.j

1.3 urządzen itr

tcchniczire i

nlaSZ} n\

99 320.75 (].(](] 1).00 {}_()0 0.00 0.00

1.4 Srrldki
transportu

ż27 559,04 0.0c 0.00 0.00 0.0c 0_0(,

1.5 ]nrte śrocik;
tr\\a]e

]3 294.ó5 0.t)c 0.00 ().1]( 0.0t) (.).(x

2 srodki trwałę
placórvek

0,00 000 0 ()i) 0,00 0.00 0.00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwalych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj Zmnie I szenl a Ogólem

Lp. rń'l,szczegól
nienie

t ktualiznc.ia łłrlzchild (np.
likrr idecja.
§p1,1edllź)

przenlicsz czenin
11 c\1 n§tfznc

lnnc Ogółem
zm niejszenia
(8+9+l0+ll)

Wartość
początkoWa

(brutto) stan na
koniec roku
obrotowego

(2+7-12\

(8) (9) il(l} (ll) (l2) (l3)

I Wartości
niematerialne
i prawne

0,00 (l_t]U 0,00 0.0t] 0.(,x}

l srodki tnt,alc 0.0c l 6 t]9ii.1.1 0.,J{ 0.ł_r0 l 6 898.7] 92 l 925.70

1.1 [irulrt1, 0.00 () {)(] 0,C( 0.00 0.0( l 09 372.00

1.1.1 Grunty
statrorviące
własność
jednostlti
samorządu
terytorialnego,
przekaz-y,Tvane

użytkorvarrie
WiecZyStc
innym
podmiotom

0.00 0.1]U o *l 0.00 0.0C 0.0t)

l,: Budl,nki.
iokale i
obiekty
inżnierii
lądówej i
rvodnej

0.00 t). iJt) 0.00 0,0(. ,ł79 27li.0l

1.3 Urządzenia
techniczne i

masZyny

0.00 l0 7l9..t4 0.00 0.00 l()7l944 88 60 t.3 l

l,.i Sroclkl
trallSp(lrlu

0.00 0.00 {),()() 0.0l 0.0ir ]27 559.04

1,5 lnIlę, irodki
trrl lrłi:

0,00 6 1 79.30 0.00 0.0( ó l79.3( l 7 l l5.3_.

2 srodki tnvałe
placórł,ek

0,00 0.00 { ).(]() 0.00 0.0(_) 0.()(.

R.tlclzaj l nrorzenit, Stanlrok wartość netto

Lp. !\'r,szcl.ttałil
nicnic

§tan
tllnorze nia

na począlcli
ro ku

o[rt,otłllr l:gtl

.,\lituelizacja ,\mOrt]-ZBl ia
zil rok

lnnt:
zrvigkszen ia

1ttllc
zin lt iej szt n ia

Stan
umorzenia
na koniec

roku
obrotowego
(l4+l5+16

+17-t8)

Stan na
początek roku
obrotowego

(2-14,)

stan na koniec
roku

obrotowego (l3-
l9)

( ił) (t5) {l6) (.17) ( l8) (l9) (20) (2l\

l Wartości
nięnratęrialne
i prarł,ne

0.00 0.,J() L)"i)0 0.00 0.00 0,00 0.o0 1).0{)
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I Środk] 1n\J]e 42B 526, l 5 0. 3] 4l 1.61 l 6 898.74 ]]1 039.02 5 l 0 298.29 177 1,186.68

1,1 GrtIrlt_v 0,00 0.00 0.00 0.00 00l 0.00 l 09 3]2.00 l 09 372.0c

1,1,1 GrLtnty
stanowiące
własnośc
jedrlostki

samorządu
terytofialnego.
przekazyrł,ane

uzytkowanie
wieczyste
innyn
podmiotorl

( ).(](.) 0,00 (].()() 0.0t) 0.00 0 0() 0.00 0.0(.)

1,2 Budynki.
]okale i

obiekty
inzyrrierii
lądoił,ej i
rvodnęi

11() 129,1Ą () lx) l 1 9Il1 .9j {].()0 
|

0.00 l9] 7l1.1 299 51,9.16 287 -\6ó.l3l

1,3 Urządzenia
teclrniczlie i

ma5ZVn!,

45 l70.,7 0.0C j .1]5.00 0_(i0 10 7l9.44 39 866.3 l 5] l5i) {x} ,}8 ]35.00

1 ,,ł Sfc,dli i

i_ran_§pOf[il

l82 0 l8. l 0.0(: 1 3 328.00 ().0i ) l95 34ó.l7 .15 5.10.87 32 2 l ].87

l5 Inne środki
trwałe

21 601.99 0.00 l bjĄ (]ł, L)_l )l] 6 ] ?9._jc l7 l 1 5,35 l 636.6ó 0,0i)
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Lp. (il"rrJra łodzaitllva }\'artość nctto iStźrn
ila ki)niec 1,0l!U

{tbrOtO,ń.E0)

\\ artość rl ltko,rł a Dodatkowe informacje

1.1 Grunty 0.00 i).0(J

1,1,I w tl nr dobra kultun, 0,00 ().(X]

1.2 Budl,nki. lokale i
obiekt_v inżyrrierii
lądorvej i r.vodlej

(l (x} 0.00

1.2,l ,,r tvnł tiobra kł,itur, 0.00 0,00

1,3 Urządzenia
technicz-ne i
maszyny

{ll1 i.,1

1,3,l w t},lx clobra kultury 0.00 0,00

l .,1 Srodki transportu 0.00 0.00

1.4, 1 r t1 lll tlł'oilr itiillurr 0,00 0.()0

1.5 lnne środki trrvałe 0,00 0.()0

1,5,1 rv §m dobra iruitury 0.00 U.00

t,3. DIugolcrnl i n01} {, źikt},\l,a

Lp. Dltlgtltcrnl inrirrc
żl,.l\11 e

h.tlrlta dokonaltrch *, trakcic
rtlliu obrotori cgłl lltlpisórv
alłtua!iztr.i ątvch,tr ł rtość

tilllLrllt l r|l||ill\\] CIl ltk'l rr tirl
tł,rr r li eh

litltllltkollc informacje

l trii:tl nln:;tltr c 0.00

finansorł,e 0.00

l..l. (irulrtv ilz!tk(}y] 3nł łitłzy,ścic

|,p. t}pis Krr ota Dodatl<owe informacje

1 Wartośó gnjntów
uźytkorvanych rł,ieczy-(cie

0,0C

1.5. śrotll,i te.,.r,alc łlżrryanc na pocistł*ie utntilr llajmu, tlzicrżarr,1 i inn.,ch tt;lłłjrr', łt tvn} t}'tultt ilnlów leasingu

Lp. W,vszczególn ienie rYartość ilita {nortvzo}!an\ ch
!ltlr n i,lttnl l rzt Ilvch ilrzez

.;td*ost|ię śrcłl kónl trrraly,ch,
llż\,rr,;ł itl ch n lt 1rodstalr ir:

tl;rltirr nii.inrtl. rlz-ierźalrl,
i inn,, t:it uililirl,, rr tl,nt

;, t\ttllrt ttnltirr l*asingu

Dodatkorve informacje

https:i/ctis-lrc?:or"nlt-.g.ov pli()Ą Fl'I'ML/OA.jsp'?page-,,'rltn/clracle/apps/xxext/replxxre... 2020,06-03



I Grrint1 0,00

2 Budynki. lokale i
obiekty irlz,vnierii
lądorve.j i rvodrlej

().()(,)

_] Urząt7z.enia
techniczne i
lnasZyny

0.00

.1 Srodki tran:;potlu t] 00

5 Inne środki tnł,ałe () (X)
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|.6. Pltpicr1 lr:iI,ttlitiłxlc

Lp. l':ł pie1,1,

lr,łł,lościtllr i
l,itzha poriltdanl,th

1:a pit,rt'lł
tr:tt,ttlściorll łlr

\\ artośtt
posia dłn1 c h

paoierów
rr'a rtościolt,l c h

Doei a tkowe in form ac.i e

l Ąkcjc i trdzi:rJl {).()lj 0,00

2 Dłużrro papiery
wartościor.ve

0.00 0.1)(,r

3 IIlt,tc 0.00 1.]. (]lj

ter},torialncgłl (slan po7:} cltk ;.agrtlzłlltr t il )

Lp. Nalcżnośti st:lll li.t poclątek
rtlku tlbroiołregtl

/,lr iękrzcnia \\ r kllrzr _st,tnie Rozłviazanie stan na koniec roku
obrotowego

l N a| ez,nosci krrjtkotenn inorve l49.6( 8.0{] c.0( 0.00 l57.6()

2 N aieźlrości dl ugoterminorve 0,0{ 0"00 0,0l 0.00 (). () ()

3 Łączna kwota: l,ł9,60 8.{)() 0.0c 0.00 l 5 7.60

liOi'lc(trrt til

l.p, llezt,r n,,,

rlr.'tlltrg cclu
U t}} l]t,Z (,,I ił]

§łhn lla iloclalci
rllku obrt)tilrl ego

Z* ię6rr,,,1n }\ rkllrzlstanit Iłozwiązanie stan na koniec roku
obrototvego

Dodat kowe
inlbrmłcje

l Rezerrł,l,na
postępo\\ allia
Sądo\^ e

0 0l) 0,( 0 0,00 ().00 0.00

2 Ittn,.: 0. t)u') 0.00 0.00

J Łąoztra
krvota:

0.0ij i,,,i t).0t) 0.00

pra$ ncg(}. tllłre:;ir splałi
t,p. Okres splaty K}l ota Dodatkowe informacje

a por.ryżej l rol<u do 3 lat 0,00

b powyzej3do5lat ().()()

c powl,żej 5 lat ()-(j()

Łączrra kwota: 0.00

opcracvjnr 1. li ir,:tiit;l,: 1rl,zepisólr tl raehtillkilrltlści b1 łbv trt leasing linansorr r lttl zri rtltnr

Lp. ?Joborł,iązania i{rlotlt L}l;Jlithorvc inlilrmacje

l z tytułu leasitlgu
filransowegrl

00n

2 z t_vttrłrr lcaliłgu zwrotnego 0.(]i)

1.1 l. i/,rlhllrli4zltltili zliili..7{itIrllnt, lra rlłiątliu jcdlrostki (zc tslilli;anicnr łhai,ł!łtcl,tl i łtllnlv t},ch zabezpicczcń)

lł_,ir!zrl j Kwota \Ą/ tym na aktywach Informac.je

Lp, Fol,tn a

za tlczpieczen !n

ZoDlJęrązanta zli hczpii:czcn il; t lrlallch obrotowych Dodatkowe informacje

1 Kaucja 0^0() (].i)0 0"00 0.00

2 [1ipoteka (],()0 0,00 0,00 0,00

3 Zastarł,(r,v Ęm
ręjostro\ły lub
skarbolly)

().0() 0.00 (}.1)0 0.00

4 Welłse1 0,00 0,00 0,00 0.()0



5 Plzcwła:;zczcnic na
zabeztrieczen ia

0. (}.()() 0

6 Gwarancja bankor,va
lttb rrbozpil.:czcrriolva

0.00 (),,()() 0,00 0.0l

lnni: 0.0(] () (X) t).0(} ().00

Łączlla kr,vota 0.00 {).()0 i) {Xl 0,00
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koszliirr §tall( j1\,iżi{,1 Clt rriżil it:ł nl si.lltlniLrjrr alilr riórr a zoborriązanienl

1.15. Krvota v,3,p!*łoll"vcir śyodkórv pie niężnyclr na śłł,iarlczenia pracowniczc

t.p. lVyszci:cgó} niełie K*,łta !}cci:ll l.i;tr : inlłlrntacje

l Odprarł,y e,mcrytalne
irentowe

(),()(,}

2 Nagrodv
jubilcusz:owe

(),()0

3 lllnę () 0()

Lp. l{odzai
zoborviązania
wnl,unkolvego

OJlis chłrali(eru zlihoxiązanin lliłrtlnktlrr,,.,głi,,lr t\ ln lz}, ;.atlc.lpicczonr. na nlajątkrr
jed{itliil;!

Kwota

l Nieuznane
roszczenia
r,vierzyciel i

0 (x)

2 Udzielone grvarancje
i potęczetia

(,)" ()()

J lnnc ().0()

.+ Łączna krvota 0,00

l. l J. i ('rr n rle rąlzlicztlti ia !tłi! (lz\ ttliie\0\\ e litlrzttirr

l. l 3.2-{l [łllzl i c;:en ił lil i t r.tz lo L l,clllłr,c

t-p. Rozliczenia
międzyokresowc

lnfł;rmacjc dodatkowe Krvota

13 _2 3zynne RI\4K - lnne 0.00

133 Kwota czynny ch rozliczęń
międzyokresowl,ch
kosztów (stanowiąoa
różnicę między Waftością
otrzymanych fi nansowych
składttików aktylvórv a

zobowi azaniem zapłńy za
nie)

0.00

l _], _ł Bieme rozliczenia
n i ęoz}Ęo kreso we ko sztólv

0.()()

l3,5 Rozliczenia
niędz1,okresowe
rr4"chodórv _

"ównowaflość

rtrzymanych lub
1aleznych dochodórv
rudżetowy,ch dotyozącyclr
:rzyszłych lat obrotorłl,ch,
W t,vm Z t},tułu umóW
Jługotenninowych

().()()

l 3.6 1ozliczerria
niędzyokresowe
)rzychodów - inne

0.()0

1.1.1. ł-ątł:lra lil,}!]!, i){:.,.1 nlltnrc,il 1łrztz.icłlłrlsti.ięgłrarrrtcji ipr;r-t,czeli llierrlllłzatlrch rr l.ilansic

Ip. (}pis lirl rita [)rldef Lort c inlbrmacjc

] Łączna kwota
otrzyman5,ch przez
jednostkę gwarancji i
poręczeń
niewy,kazanl,ctr w
bilansię

0.00
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| 4 |Kwota lazcnr I o,oo|

l. l 6. Innt irri'łr,rltac jr

l.p, Gpis i)otlatkoł e in łbrmircje

1,16 lnne irrlbnllaoje ,/,qt,tlllic,,;lasacltt i:;tiltlltlsci z LlliaJi llil l]ci1()(j\c/l]osc'l:tl:zltjrr.. stosuje się uproszczcnic i rł,szystkic
(rlszt__r,odltclsi się drl 1.oszttirt bieźlc.,,:1l z ptliililti9uictn konta 6.{0 - " rozliczeIlie kosztórł",

,,

2. |. \ł ),słllrriil: t,ii !l:rtili,ł kł rlaliztrj4cvth rr :trtość zapirsórl

l,p. \\ 1,szczegrilnienit Kwota

l Materiiił! 0,00

2 PóĘrodukt_v r prodrrkt1, r,v tokrr 000

3 Produktli gotr:rve 0.00

4 Towary 0.(X)

5 kwota razenr ().()0

trllailch rr btłtlr;,;rił rr l Oktt 0Łlrl)(tllrt,ll;

Lp. \\ 1szczegr',lnitrlic Kwota

1 Koszt wylrvorenia środkórł, tnvałlch q, budorvie 0.0l)

2 w tvnl - odsctki 0.00

W tyrlr - tóżnice kursorve 0.00

2.3. |}i,zrcIrłir.lr łLir} !ii!:il!\ rln:łdzrlvc;:a.jltt,.; riarttlsci lui ktill,turstilpilr lll(]\tl{]I!tIll}il

Lp. Wl,szczególnie nie Opir chał,*klłl,tl zLlal7ełi:i Kwota

l Prz,vcłtrldy - cl

tradzrvr,.. czai ne i rł,artoś{ji

0.00

1 Przychody - które
wystąpiły inc.vdentalnie

wpłyiĄl,z trajnru, npłyrły zroz|iczeń zr.ł.rotów z lat ubiegłych (rłplata dokonana przez
zleceniobiorcę zalegĄ,ch składek ZUS)

9 l,ł3.8 1

_J Koszty - o nadzwyczajnej
wartości

0.00

J Koszty - które wl,stąpiĘ
incydentalnie

Zaległe składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę, odszkodowania za zlikwidowany roj
pszczół. w którym stwierdzono chorobę zwalłzanąz urzędu - zgnilec amerykński pszczół
oraz za zlvierzęta padłe z rłyniku realizacjl zadań l W. tlaliczone odsetki od
nieterminolvych ltpłat z t_l,tu|1 pgdatkórv i opłat za 20 1 9 r, przeksięgowane rra aktualizację
nalęzności. kosĄ, postęporvania sądorvego i prtlcesorreeo.

_] 9_55.()5

2.4, i\ależności 7. t},tulu podatkót,realizotanlch przezargałvpodatkolre podlegle ministrorvi rr,łaścillemu do spraw finansów publicznych
wykazyłvanych w sprarvozdaniu z rł,1,,konania planu dochodólr Łludżetowl,ch

Lp. \\'1,szczegóInienie Krvota

ż,4 Należntłsci z tl.ttrłu podatkórv realizolvanl,ch przez organy podatkowe podległe ministrorvt rvłaicirvemu do spralv
finan..órł,publicmych wykazvrvanych w spralvozdaniu z wykonania planu doclrodów budżetonyclr

0,00

2,5. lllnc l nlt;ri;tiłł,,t

t,p. Wł-'szczegć!nicnic Opis Krvota

ż.5 Inne inlbnnircie nie clotl,cz1, 0,00

3, lnnc Informacje nir: w_vmienione porvyżcj,.ieżeli moglybl,w i§totn.v sposób rł,plvnąć na ocel}ę §ytuacji najątkowej i finansowej oraz
lvyniił fi nansolly .ietlnostki

l,p. l tltIe llllill,i:rtc.ie Opis

J Innc ln|brmacje nie rł_ł,mieniotre poił,vżej..1eżeli mogĘby lv istotny
sposób wpłynąc na ocenę syltracji majątkowej i finarrsowej oraz
wl,nik l'inansorry j ctltlostki

Głównv Księgow1,

Bożena perek

26-03-ż020 10,.3225

klerorvtllk Jednostki

Anttrzei Śrniechowicz

26-03-2020 l0,.16:52


