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INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności;

1

1.1 nazwę jednostki

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

I"2 siedzibę jednostki

Poznań

1.3 adres jednostki

Al. Marcinkowskiego 3, 61-745 Poznań

1"4 podstawowy przedmiot działalności j ednostki

Ochrona interesów i praw konsumentów oraz intęręsów gospodarczych państwa

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Roczny -2020

3 wskazanie, że sprawozdanię finansowe zawięra dane łączne

NIE

+"
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (takze
amoffyzac.ii)

Amortyzacja:
l. liniowa (środki trwńe oraz wartości niematerialnę i prawne umatza się lub amortyzuje prry zasto§owaniu stawek

określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych);
2. pozostałe środki trwałę oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekaczającej wielkości ustalonej w

przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amoĘzacyjne są uzlawane zakosń
uzyskania przychodów, umarza się jednorazowo przęz spisanie w koszĘ w miesiącu prązjęcia do azywaTlla,
kwocie równej cenie nabycia;

Y Metody wycęny aktywów i pasywów:
1. wyceniane wg cen nabycia lub wytworzenia (rzeczowe aktywa trwałe i zrównanę z nimi stanowiące własność

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrźrymane w zarząd lub uzytkowanie iprzeznaczone na
potlzeby jednostki);

2" wyceniane wg wartości określonej rv decyzji właściwego organu, a w przypadku nie podania przez właściwy
organ wartoŚci przekazywanych nieodpłatnie środków trwałych - wg wartości wynikającej ,ze sporządzonej
wyceny;

3. wyceniane wg ogółu kosztów pozostających lv bezpośrednirn związku z nabyciem (inwestycje, środki trwałe w
budowie);

4. wyceniane w kwocie wymagającej zapłaq, (nalezności i zobowiązania);
5. wyceniane wg wafiości nominalnej (środki pieniężne orazpozostałe aktywa i pasywa);

5 inne informacje

il. Dodatkowe informacje i otljaśnienia obejmują w szczególności:

1

szczegółowy zakręs zmian wartości grup rodzajorłyclr ślodków trwałych, wartości
stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tyfułu: aktualizacji

wartoŚci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia v/ęwnętrznęgo oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
- podobnę przędstawięnię stanóry i tytułów zmian dotychczasowei amowzacii lub umorzenia

zawieralący
niematerialnych i prawnych,
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niematerialnych prawnychoraz wartościśrodkówwartości trwaĘchzmzakres !an owychrodzajgrupSzczegółowy

Ogółem
zwiększenia
(3+4+5+6)

Inne
przemieszczenia

wewnętrzneNabyciaAktualizacja

Wartość
początkowa
(brutto) stan
na początek

roku
obrotowego
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{ii l i 1,i!$wartości niematerialne iL

$
t §ć{l§i;.§"§-iśrodki trwałe1.

§
:ilq+ i8,,}j1.1 Grunty

Grunty stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego, przekazywane w

użytkowanie rvieczyste innym
podmiotom

1.1.1

$
4i;"r'ii}']_} :;{')BudyŃi, lokale i obieĘ

inĄnierii lądowej i wodnej

L2

t,.uł81;1,{l:Urządzenia techniczne i1.3

{}ć j§"i$i.:l}Środki transportut.4

Inne środki trwałe1,5

Środki trwałe placówek1

Szczegó|oll,y zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz rvartości niemateria|nych i prarvnych

Zmniejszenia
Ogółem

zmniejszenia
(8+9+10+11)

wartość
początkowa

(brutto)
§tan na
koniec
roku

obrotowego
(ż+7-12)
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likwidacja,
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Wyszczególnienie

l3.11 I2.10.8.
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Grunty stanowiące własnośó
jednostki samorządu
ter}tori al nego" pzekazywane
uźytkowanie wieczyste innym
podmiotom

(} .$93?{}9..§{}BudyŃi, lokale i obieĘ
inżynierii lądowej i wodnej

1.2

6ó{10,82 ]5l*.{5"§.1{}2;1.1,}{}.0]{3}30,§{]Urządzenia techniczne i1.3

di§3il|.?{}L4 Środki fianspońu

1.5 inne środki trwałe

Zwiększenia
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Szczególowy zakres zmian wartości grup rodzajorvych środków trwałych oraz rvartości niematerialnych i prawnych

Lp.

Wyszczególnieni
e

Stan
umorzenia

na
początek

roku
obrotoweg

o

[-]morze nie

Stan
umorzenia na
koniec roku
obrotorryego

(14+

15+16+17_18)

wartość netto

Aktualizacja AmorĘzacj
a za rok

ln ne
zwiększenia

Inne
zmniejszeni

Stan na
początek

roku
obrotowego

(2-14,

Stan na
koniec roku
obrotowego

(13-19)

14. 15. 16, l7, 18. l9 20. żI
I. Wartości

niematerialne i
prawne

65l l 1,68 0 0 0 0 65l11,68 0 0

1 środki tnvałe II04977,94 3,7z41,02 66420,82 1075801,14 441885,60 {0,1641,58

1,1 Grunty 209918,92 209918,92

Grunty
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
teryĄorialnego,
przekazyr.vane w
użytkolvanie
wieczyste innym
podmiotom

I.2
Budynki, lokale i

obiekry* inZynierii
lądowe.j i rvodnej

317973.95 1 li)tll.i4 329055,09 |75735,45 16465431

1.3 Urządzenia
techniczne i
maszyny

409717,79 l 0262,88 66420,82 353559,85 15156.23 4E93,35

1.4 Srodki transportu 377286,20 l 5900.00 393r86,20 4l075,00 25175,00

1,5 Inne środkl
trwałe

1.2 aktualną wańość rynkową środków trwaĘch, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

0

1.3
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowęgo odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aĘwów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

0

1.4 wąrtość gruntów użytkowanych wieczyście

209 918,92

1.5
WartoŚĆ nieamortyzowanych lub nięumarzanych przez jednostkę środków trwaĘch, uzywąnych na pod§tawię
umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

0

1.6.
Iiczbę otaz wafiość posiadanych papierów wartośoiowl,ch. w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych

0

nieaĘrvne

1.1.

1
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dane o stanie rezerw według celu ich utvvorzenia na roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,początek

roz;vtiązantu i stanię końcowym1.8.

1ub wynikającymumowądniaod bilansowego, przewidywanymo pozostałymdługoterminorłl,chzobowiązańpodziń
okresie spłafyz prawnego,innego Ętułu

1o

powyżęj 1 roku do 3 lata)

0

b) powyZej3do5lat

0

powyżej 5latc)

0
z przepisamizgodnie

zo z,bowiązańkwotę podziałem1ub zwrotnyfinansowy
),operaryjny(1easing

zna zobowiązańkwotę
1.10.

0

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na nla,| ątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych

zabezpieczeń1.i 1

0

również udzielonych przez jednostkę gwarancji

ze wskazaniem zobówiązań zabezpieczonych

poręczeń,
tymwarunkowych,zobowtązańkwotę nałączną maj

bilansie,nielvykazanychwekslowych,takżę
zabezpieczeAcharakteruoraz tychformyjednostki

7.|2.

0

1.13

crynnychkwotę
składnikówfinansowych

0
bilansienier,łykazanychporęczeńgwarancjijednostkęptzezotrzymanychkwotęłączną|.I4.

0

świadczeniana pracowniczechśrodków pieniężnywypłaconychkwotę1.15.

Ekwiwalent Za

661 6rentowe 8,62emerytalnei Odprawy ,72
51118,2 jubileuszoweNagrody

inne informacje1.16.

2.

aktualizuj ących wartość zapasówwysokość odpisów2.1

0
którękursowe, powięksą,Ęróżnicęorazodsetkibudowie, tymśrodków trwałychkosź wytworzenia

rokubudowię obrotowymśrodków trwĄchwytworzenia2.2

\
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0

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodólv lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiĘ
incydentalnie

0

aAL.+ .

informację o kwocie należności z §tułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów
budzetorłych

0

inne informacje

3
Inne informacje niż wymienione powyźej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpĘnąć na ocęnę sytuacji majątkowej
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Welkopolski

nn8r
2021.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

2.5.


