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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

1.ż siedzibę jednostki

Poznań

1.3 adres jednostki

Al, Marcinkowskiego 3, 61-7 45 Pomań

1.1 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Ochrona interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczychpaństwa

2 wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Roczny - 2021

J wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącme

NIE

4
omówienie przylętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amoĘzacji) Zasady (poliĘka rachunkowości)została przyjęta na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz
szczególowvch ustaleń zawańych u ustawie o finansach publicznych.
AmorĘzacja:
l. liniowa (środki trwałę orazwartości niematerialnę i prawne umarza się lub amoĘzuje przy zastosowaniu stawek

określonych w przepisach o podatku dochodow)rm od osób prawnych);
2. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialnę i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w

przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy imortyzacyn" ią u"nu*un e zakosń
uzyskania przychodów, umarza się jednorazowo przęz spisanie w koszł w miesiącu pr4,jęcia do uzywania, w
kwocie równe.i cenie nabycia;

Metody wyceny 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, otrzymane w zarząd lub uĄtkowanieiprzeznaczone na
potrzeby jednostki);

2. wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu, a w przypadku nie podania przezwłaściwy
organ wartościprzekazywanych nieodpłatnie środków trwĄch - wg wartości wynikającej ze sporządzonej
wyceny;

3. wyceniane wg ogółu kosźów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem (inwestycje, środki trwałe w
budowie);

4. wyceniane w kwocie wymagaj ącej zapłaĘ (należności i zobow iązania);
5. wyceniane wg wartości nominalnej (środki pieniężne orazpozostńe aktywa i pasywa);

5 inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1

1,1

szczegółov,y zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwĄch, wartości niematerialnych i prawnych,
zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększeniai znniejszenia z tytułu: akfinlizacji
wańoŚci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznęgo oraz stan końcowy, a dla majątku amoĘzowanego
* podobne przedstawienie stanów i Ętułów zmian dotychczasowei amortyzacii lub umorzenia



Szczególo*,y zakres zmian ł,artości grup rodzajowych środków trrla\-ch oraz rł arfości niematerialnych i prawnych
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Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków tl,waĘch oraz wartości niematerialnych i prawnych
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Szczegółorv,v zakres zmian wartości grup rodzajorvych środkórł trłłałl,ch oraz wartości niemateria|nych i prawnych
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65l l1.68 0 0 0 0 65111,68 0 0

1 srodki trwałe 1075801,14 39657,74 99991,20 1015467,68 404641,58 5ż1982,81

1,1 Grunty 2099|8,92 209918,92
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1.2
BudyŃi, lokale i
obiekty inĄnierii
lądowej i wodnej

329055,09 1 1081,14 340136.23 164654,31 153573,17

1.3 Urządzenia
technicme i
maszyny

3 53 559,85 48 93.3 5 358453.20 4893,35 o,00

1.4 Środki transportu 393I86,20 ż3683,25 9999I,20 316878.25 25175,00 158490,75

15 Inr-re środki
tr\\ ałe

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

0

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

0

1.4. \\ ańo ść $runtólrl użr,tkolvany, ch lvi ecz1, ści e

209 918,92

1,5
wartość nieamortyzowanych lub ril,eumlarzanych przez jednostkę środków trwŃych, uĄwanych Ia podstawie
umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

0

1.6
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wańoŚciowych

0

]

nieaktyw*e nieakĘwne nieaktywne nieaktvlvne nieaktvłvne nieakrywne

nieaklYwne ńieakrywne nieaktywne niealłtYwne nieak$wrre nieattywne ńierĘwnę nieaktywne



1,7

0

1.8.
dane cl stanic ręzęrrv rvedług celu ich utu,orzenia na początek roku obt,otorvego. zrviększęniach. lvykorzy'staniu.
rozrviązaniu i stanie końcorł,},m

0

1,9.
podzial zobowiązai długoterminowych o pozostĄm od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym
z innego §tułu prawnego, okresie spłaty:

a) poryżeJ l roku do 3 lat

0

b) powyżej3do5lat

0

c) porlyźej 5 lat

0

l ,10
kwotę zobowiązń w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zrvrotny z podziałem
na kwotę zobowiązań zĘtllłu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

0

1.1l
łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazanięm charaktęru i formy tych
zabezpieczert

0

1.12.
łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,
także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązart zabezpieczonych na majątku
jednostki oraz charaktęru i formy tych zabezpieczefl,

0

1 ,13

l1,1,kaz istotn1 ch pozl,cji czl,nnych i biernych rozliczeń między,-okresorvl"ch. rr, §,m krvote czrnnr-ch rozljczeń
międzvokresorvych kosztórv stanorviącl,ch różnicę między rvarlością otrąmanl,ch finansorrl-ch składnikóu,
aktl,rr,ólv a zoborviązaniem zapłaty za nie

0

1.14. łączną kwotę otrrymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

0

1.15 kwotę wypłaconych środków pienięmych na świadczenia pracownicze

1. Odprawy emerytalne i rentowe - 92978,64
2, Nagrody jubileuszowe - 178256,77
3. Ekwiwalentzaurlop - 18730,70

1.16. inne informacje

2

2.1 wy so ko ś ć o dp i sów aktualiĄ ący ch wańo ś ć zap as ów

0

ż.ż. kosź rłytworzenia środków trwĄch w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększryły koszt
rłytworzenia środków trwĄch w budowie w roku obrotowym



0

/--J
krvotę i charakter poszczególnl,ch po4cji przy,chodórr-lub kosztórł,o nud7lyyczajnej rvartoŚci lub które lvystąPiłY

incydentalnie

0

2.1
informacię o kwocie należności z Ętułll podatków realizowanych ptzez organy podatkowe podległe ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów

budżetowych

0

2.5 inne informacje

J
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogĘby w istotny sposób wpĘnąć na ocenę sytuacji majątkowej

i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Welkopokki

2022.03.I7
(rok, miesiąc, dzień)

I


