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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Rzeszowie
Wierzbowa 16
35-959 Rzeszów
Numer identyfikacyjny REGON:
000291641

Adresat:
INFORMACJA DODATKOWA

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Informacja dodatkowa
sporządzona na dzień 31/12/2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Lp.

Etykieta

Wartość

1
1.1 Nazwa jednostki

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

1.2 Siedziba jednostki

Rzeszów

1.3 Adres jednostki

Wierzbowa 16 35-959 Rzeszów

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Ochrona zdrowia publicznego

2

Okres sprawozdawczy

Roczny-2019

3

Agregat? (Tak / Nie)

Tak

4

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości jednostki PSSE i WSSE
stosują w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych
jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej
wyceny aktywów (w tym także dokonywania odpisów
amortyzacyjnych i umorzeniowych). Ustala się wynik finansowy i
sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje
z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady
rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz
rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.). Roczne
sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania
działalności. Zdarzenia gospodarcze wykazuje się zgodnie z ich
treścią ekonomiczną, wyodrębnia się wszystkie istotne zdarzenia dla
oceny sytuacji jednostki. Ponoszone koszty ujmowane są przez
wszystkie jednostki na kontach zespołu 4 - Koszty według rodzajów i
ich rozliczenie. Część jednostek ujmuje koszty dodatkowo również na
kontach zespołu 5 - Koszty według typów działalności i ich
rozliczenie. Ewidencja wykonania wydatków w układzie zadaniowym
prowadzona jest w sposób umożliwiający wykonanie obowiązków
sprawozdawczych przez jednostki, tj. na koncie pozabilansowym 990
lub/i na kontach wydatkowych, kosztowych, rozrachunkowych.
Niewielka część jednostek ujmuje koszty już poniesione, ale
dotyczące przyszłego okresu sprawozdawczego (roku budżetowego)
na koncie 640–Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Dotyczy to
głównie prenumerat oraz ubezpieczeń majątkowych. Pozostałe
jednostki stosując zasadę istotności nie dokonują czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów. W jednostkach nie dokonuje się
biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, wynikających z
obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników.
Dochody budżetowe pozyskiwane z tytułu wykonywanych usług
opodatkowanych podatkiem VAT, odprowadzane są na rachunek
budżetu państwa w wartości netto. Realizowany w dochodach
budżetowych podatek VAT odprowadzany jest z rachunku bieżącego
dochodów budżetowych na rachunek Urzędu Skarbowego. W
sprawozdawczości budżetowej nie są wykazywane należności
dotyczące podatku VAT.

4.1 Metoda amortyzacji
Kod

Metoda amortyzacji

Dodatkowy opis

4

środki trwałe o wartości
nieprzekraczającej 10 000
zł, podlegają jednorazowo
umorzeniu w 100% w
miesiącu przyjęcia do
używania, przez spisanie w
koszty

Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne finansowane ze środków na wydatki
bieżące, o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
(nie przekraczającej 10 000 zł) umarza się jednorazowo w całości, zaliczając w koszty w momencie przyjęcia
do eksploatacji.

2

metoda liniowa

Dla środków trwałych o wartości przekraczającej 10 000 zł, stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia
15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów
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Kod
1

Metoda wyceny

Dodatkowy opis

wyceniane wg cen nabycia

10 ceny ewidencyjne
materiałów w magazynie
ustalono na poziomie cen
zakupu

Środki trwałe, wartości niematerialne pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia wraz z kosztami
związanymi z ich nabyciem (m.in.: koszty transportu, montażu, instalacji i uruchom., opłat notarialnych,
skarbowych i inn.), na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
Materiały przyjmowane na magazyn wyceniane wg. cen zakupu brutto.

11 ewidencja materiałów
Ewidencja magazynowa prowadzona w sposób wartościowo - ilościowy.
biurowych i gospodarczych
prowadzona ilościowowartościowo
12 ewidencja materiałów
niskocennych prowadzona
ilościowo

Niskocenne składniki majątku o określonej przez daną jednostkę wartości i przewidywanym okresie
użytkowania dłuższym niż 1 rok, ewidencjonowane w sposób ilościowy.

13 inne
2

wyceniane wg kosztu
wytworzenia

Środki trwałe w budowie w wysokości całości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem
lub wytworzeniem.

9

zakupione materiały
W części jednostek zakupione materiały są odpisywane bezpośrednio w koszty po opisaniu faktury i
odnoszone są bezpośrednio potwierdzeniu odbioru materiału będącego przedmiotem zakupu. Na koniec roku sporządza się spis z natury
w ciężar kosztów w dniu ich niewykorzystanych materiałów.
zakupu

4

wyceniane wg wartości
rynkowej z dnia nabycia

Środki trwałe nabyte w drodze spadku lub darowizny wycenia się wg wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba
że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatne przekazanie określa tę wartość.

5

wyceniane wg wartości
określonej w decyzji
właściwego organu

Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wyceniane według wartości określonej w decyzji właściwego organu, w
przypadku braku wyceny w wartości godziwej.

6

wyceniane wg wartości
wynikającej z posiadanych
dokumentów lub wyceny
komisji inwentaryzacyjnej

Śr. trwałe ujawnione wyceniane wg. wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub komisyjnej wyceny.

7

wyceniane w wysokości
kosztów poniesionych w
związku z ich nabyciem

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z
ich nabyciem lub wytworzeniem.

8

wyceniane wg wartości
nominalnej

Należności wyceniane są w ciągu roku w wartości nominalnej a na koniec kwartału i na dzień bilansowy w
wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami. Należności dochodów budżetowych
podlegają aktualizacji na dzień bilansowy, czyli pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizujących dotyczących
należności wątpliwych. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

3

wyceniane wg wartości
przeszacowanej

Środki trwałe mogą być ujmowane w księgach w wartości przeszacowanej na podstawie aktualizacji wyceny
środków trwałych zarządzonej przez Ministra Finansów.

5. Inne informacje
Kod

Informacja

Dodatkowy opis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)
Rodzaj

Zwiększenia

Lp.

Wyszczegól
nienie

I

Wartości
niematerialne
i prawne

1 051 457,67

0,00

110 754,13

7 825,02

0,00

118 579,15

1

Środki trwałe

73 868 182,18

0,00

2 391 252,20

611 863,08

253 400,76

3 256 516,04

1 919 428,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 Grunty
1.1.1 Grunty
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane
w
użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

Wartość
początkowa
(brutto) stan na
początek roku
obrotowego

Aktualizacja

Nabycia

Przemiesz czenia
wewnętrzne

Inne

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ogółem
zwiększenia
(3+4+5+6)

(7)
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1.2 Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

27 111 166,42

0,00

349 900,00

0,00

0,00

349 900,00

1.3 Urządzenia
techniczne i
maszyny

5 428 820,88

0,00

581 964,44

224 617,23

201 766,17

1 008 347,84

1.4 Środki
transportu

3 282 233,98

0,00

313 410,50

0,00

0,00

313 410,50

1.5 Inne środki
trwałe

36 126 532,83

0,00

1 145 977,26

387 245,85

51 634,59

1 584 857,70

2 Środki trwałe
placówek
____________

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Zmniejszenia

Ogółem

Lp.

Wyszczegól
nienie

I

Wartości
niematerialne
i prawne

0,00

33 436,98

0,00

0,00

33 436,98

1 136 599,84

1

Środki trwałe

0,00

931 955,01

619 688,10

495 580,47

2 047 223,58

75 077 474,64

0,00

0,00

0,00

37 396,00

37 396,00

1 882 032,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2 Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

0,00

0,00

0,00

159 000,00

159 000,00

27 302 066,42

1.3 Urządzenia
techniczne i
maszyny

0,00

157 026,39

387 245,85

224 931,19

769 203,43

5 667 965,29

1.4 Środki
transportu

0,00

214 349,47

0,00

0,00

214 349,47

3 381 295,01

1.5 Inne środki
trwałe

0,00

560 579,15

232 442,25

74 253,28

867 274,68

36 844 115,85

1.1 Grunty
1.1.1 Grunty
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane
w
użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

2 Środki trwałe
placówek
____________

Aktualizacja

Rozchód (np.
likwidacja,
sprzedaż)

Przemiesz czenia
wewnętrzne

Inne

(8)

(9)

(10)

(11)

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem
zmniejszenia
(8+9+10+11)

Wartość
początkowa
(brutto) stan na
koniec roku
obrotowego
(2+7-12)

(12)

(13)

0,00

0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)
Rodzaj
Lp.

Wyszczegól
nienie

Umorzenie

Stan/rok

Stan
Aktualizacja Amortyzacja
Inne
Inne
Stan
umorzenia
za rok
zwiększenia zmniejszenia umorzenia
na początek
na koniec
roku
roku
obrotowego
obrotowego
(14+15+16
+17-18)

Wartość netto
Stan na
Stan na koniec
początek roku
roku
obrotowego obrotowego (13(2-14)
19)
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(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

I

Wartości
niematerialne
i prawne

1 051 457,67

0,00

7 111,50

70 493,16

33 236,99

1 095 825,34

0,00

40 774,50

1

Środki trwałe

53 271 865,63

0,00

2 192 367,21

1 945 544,56

1 969 653,24

55 440 124,16

20 596 316,55

19 637 350,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 919 428,07

1 882 032,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 477 971,92

0,00

678 820,59

308 398,80

159 000,00

12 306 191,31

15 633 194,50

14 995 875,11

1.3 Urządzenia
techniczne i
maszyny

5 388 089,11

0,00

74 990,94

690 490,22

769 203,43

5 384 366,84

40 731,77

283 598,45

1.4 Środki
transportu

2 697 763,84

0,00

202 832,66

49 990,00

214 349,47

2 736 237,03

584 470,14

645 057,98

1.5 Inne środki
trwałe

33 708 040,76

0,00

1 235 723,02

896 665,54

827 100,34

35 013 328,98

2 418 492,07

1 830 786,87

1.1 Grunty
1.1.1 Grunty
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane
w
użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom
1.2 Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:
Lp.

Grupa rodzajowa Wartość netto (Stan Wartość rynkowa
na koniec roku
obrotowego)

1.1 Grunty
1.1.1 w tym dobra kultury
1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
1.2.1 w tym dobra kultury
1.3 Urządzenia
techniczne i
maszyny
1.3.1 w tym dobra kultury
1.4 Środki transportu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatkowe informacje

0,00

516 856,86

1 107 840,16 Wartość rynkowa pojazdów określona na podstawie polis ubezpieczyciela.

1.4.1 w tym dobra kultury

0,00

0,00

1.5 Inne środki trwałe

0,00

0,00

1.5.1 w tym dobra kultury

0,00

0,00

1.3. Długoterminowe aktywa
Lp. Długoterminowe Kwota dokonanych w trakcie
aktywa
roku obrotowego odpisów
aktualizujących wartość
długoterminowych aktywów
trwałych
1

niefinansowe

0,00

2

finansowe

0,00

Dodatkowe informacje

1.4. Grunty użytkowane wieczyście
Lp.
1

Opis
Wartość gruntów
użytkowanych wieczyście

Kwota

Dodatkowe informacje
0,00

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu
Lp.

Wyszczególnienie Wartość nieamortyzowanych
lub nieumarzanych przez

Dodatkowe informacje
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jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie
umów najmu, dzierżawy
i innych umów, w tym
z tytułu umów leasingu
1

Grunty

37 396,00 Wartość gruntu ustalona na podstawie danych z ewidencji księgowej prowadzonej przez
użyczającego. Dotyczy jednej jednostki.

2

Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

3

Urządzenia
techniczne i
maszyny

0,00

4

Środki transportu

0,00

5

Inne środki trwałe

0,00

598 731,91 Wartość lokali ustalona na podstawie danych z ewidencji księgowej prowadzonej przez
wynajmującego/użyczającego. Dotyczy trzech jednostek.

1.6. Papiery wartościowe
Lp.

Papiery
wartościowe

Liczba posiadanych
papierów
wartościowych

Wartość
posiadanych
papierów
wartościowych

1

Akcje i udziały

0,00

0,00

2

Dłużne papiery
wartościowe

0,00

0,00

3

Inne

0,00

0,00

Dodatkowe informacje

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu
terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
Lp.

Należności

Stan na początek
roku obrotowego

1

Należności krótkoterminowe

2

Należności długoterminowe

3

Łączna kwota:

Zwiększenia

Wykorzystanie

Rozwiązanie

Stan na koniec roku
obrotowego

1 038 346,53

687 389,45

2 023,37

22 928,62

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700 783,99
0,00

1 038 346,53

687 389,45

2 023,37

22 928,62

1 700 783,99

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie
końcowym
Lp.

Rezerwy
według celu
utworzenia

Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia

Wykorzystanie

Rozwiązanie

Stan na koniec roku Dodatkowe
obrotowego
informacje

1

Rezerwy na
postępowania
sądowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Inne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Łączna
kwota:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu
prawnego, okresie spłaty
Lp.

Okres spłaty

Kwota

Dodatkowe informacje

a

powyżej 1 roku do 3 lat

0,00

b

powyżej 3 do 5 lat

0,00

c

powyżej 5 lat

0,00

Łączna kwota:

0,00

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing
operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny
Lp.

Zobowiązania

Kwota

Dodatkowe informacje

1

z tytułu leasingu
finansowego

0,00

2

z tytułu leasingu zwrotnego

0,00

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)
Rodzaj
Lp.
1

Forma
zabezpieczenia
Kaucja

Kwota
zobowiązania
0,00

W tym na aktywach
zabezpieczenia
0,00

trwałych

Informacje

obrotowych
0,00

Dodatkowe informacje
0,00
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2

Hipoteka

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Zastaw (w tym
rejestrowy lub
skarbowy)

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Weksel

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Przewłaszczenie na
zabezpieczenia

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Gwarancja bankowa
lub ubezpieczeniowa

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Inne

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Łączna kwota

0,00

0,00

0,00

0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych,
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Lp.

Rodzaj
zobowiązania
warunkowego

Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku
jednostki

Kwota

1

Nieuznane
roszczenia
wierzycieli

0,00

2

Udzielone gwarancje
i poręczenia

0,00

3

Inne

0,00

4

Łączna kwota

0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Kod

Czynne RMK

Kwota

3

prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)

36 698,39

2

ubezpieczenia

38 213,54

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe
Lp.

Rozliczenia
międzyokresowe

13.2 Czynne RMK - Inne

Informacje dodatkowe
opłaty za media, abonament za parking, opłata za program antywirusowy, wydatki
związane z działalnością oświatową

Kwota
21 403,03

13.3 Kwota czynnych rozliczeń
międzyokresowych
kosztów (stanowiąca
różnicę między wartością
otrzymanych finansowych
składników aktywów a
zobowiązaniem zapłaty za
nie)

0,00

13.4 Bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów

0,00

13.5 Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów równowartość
otrzymanych lub
należnych dochodów
budżetowych dotyczących
przyszłych lat obrotowych,
w tym z tytułu umów
długoterminowych

0,00

13.6 Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów - inne

0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Lp.

Opis

1

Łączna kwota
otrzymanych przez
jednostkę gwarancji i
poręczeń
niewykazanych w
bilansie

Kwota

Dodatkowe informacje
0,00
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1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczegól nienie

1

Odprawy emerytalne
i rentowe

Kwota

2

Nagrody
jubileuszowe

3

Inne

4

Kwota razem

Dodatkowe informacje

473 580,30
1 474 744,79
299 265,64 Świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (wypłata
ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, zakup odzieży roboczej i ochronnej, obuwia, zwroty
za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, woda dla pracowników), odprawy pośmiertne,
odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników, ekwiwalent za urlop.
2 247 590,73

1.16. Inne informacje
Lp.

Opis

Dodatkowe informacje

1.16 Inne informacje
2
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1

Materiały

0,00

2

Półprodukty i produkty w toku

0,00

3

Produkty gotowe

0,00

4

Towary

0,00

5

Kwota razem

0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków
trwałych w budowie w roku obrotowym
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

0,00

2

W tym - odsetki

0,00

3

W tym - różnice kursowe

0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

Wyszczególnienie

Opis charakteru zdarzenia

Kwota

1

Przychody - o
nadzwyczajnej wartości

0,00

2

Przychody - które
wystąpiły incydentalnie

0,00

3

Koszty - o nadzwyczajnej
wartości

0,00

3

Koszty - które wystąpiły
incydentalnie

Utrata przydatności szczepionek na wskutek przerwania łańcucha chłodniczego.

12 176,84

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

2.4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

0,00

2.5. Inne Informacje
Lp.
2.5 Inne informacje

Wyszczególnienie

Opis
W poz. "Inne zmniejszenia" w Zestawieniu zmian w
funduszu, ujęte zostały m.in. zmniejszenia w związku z
korektą błędu z lat ubiegłych polegającego na: 1)
niepełnym/błędnym naliczeniu części amortyzacji od
środków trwałych za okres 2016 - 2018 r. (dot. jednej
jednostki); 2) błędnym ujęciu gruntów w ewidencji
środków trwałych jednostki użytkującej nieruchomość
(dot. jednej jednostki - grunty ujęte w ewidencji
bilansowej jednostki przekazującej nieruchomość do
użytkowania).

Kwota
349 151,80

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy jednostki
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Lp.
3

Inne Informacje

Opis

Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Beata Ligęzka

Adam Sidor
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