
Nazrva i adres.jcdnostki sprar,vozdarł,cze.i:

Porł, i atowa Stacj a San ittłrno-E p i dcrrl io lo g iczna
w Elblagu

Królewiecka l95
82-300 Elbląg

Nu nler identyfi kacy.in1, RF-C()N ;

0003 03 232

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sporzłdzona na dzień 37ll2l2020 r.

Adresat:

Wojewódz.ka Stac.ia San itarno-
E,pidem iologiczna rv Olszrynie

l. Wprowadzenie do sprarvozdania finansowego

Lp. Etvkietł Wa rtość

l

l Nazwa jednostki PoryiirLclwa Stao.|a Sanitarno-Epidenliologiczna r.v E lblagu

2 S iedziba jednostki E lb ląg

J Adres jednostki Królewiecka l95 82-300 Elbląg
4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki Oclr rolla Zdrorvia Plrbl icznego

2 Okres sprawozdawczy [loczny-2020

J Agregat? (Tak l Nie) Ne
4 Omówienie przyjętych zasad (po l ityki) rachunkowośc i Rokiem obrotorvym.jest rok kalendarzowy podzielony Ila Iniesięczne

okresy sprawozdarvcze. Księgi rachunkor.ve prowadzi się lv siedzibie
Stac.ii przy użyciLl kotnputera Księgi rachunkowe otrł,iera się na
początek l<żdego roku obrotowego. Konta księgi gkirvnej-
syntetyczne sIużą do ewidenc.ji operac.ji gospodarczych Stac.ji
u,ynika.iąc1 ch z zakładorvego planu kont. Ponadto Stacja prowadzi
konta ksiąg ponloclliczych dla rozrachunkórv z kontrahentami i

pl,iicorł trikanli Prorvadz-ona.jest ręczllie ewidencja środków tr."vałyclr.
Nl dzień bilansorł,;, rł,artości nienraterialne i prarvne ivl,cenia slę rł,

rł,artoścl początkowc.i ponl n ie.jszone.i o od pisy alłlortyzacvjne SrorJki
trwale rvycenia się rł, wartości poozątkorve.i pomniejszonej o dokonane
odpisy anlor1; zacy.jne Zakupione lnateria§ Ll jrnLl je się rv ewidencji
rvg rzeczyrvistych oen icIr nabl,cia. W.|ednostce nie gromadzi się inie
przeclrorvu.je zapasów lrlagaz.ynor.r,ych lnateria[ów,, kosztirm i

zrviązanylrli z ich zakupetlr obcią,ża się koszb- w chrvili zakupu
Roz- l iczen i a nl iędzyo kresorve kosztólv n ie rł,ystępu.j ą.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

2 metoda liniowa rdpisy amortl'zacl.ine dokon1 \\ane si} róunotlriernie pl7.c7,cL\łr, okres Lrżytkorvaniaśrodkatrrvalego. Stosuje się
stall,ki anrorq,zac1,.;rre zarrirrte rv zalącznikr,l do ustarł,y PDOP

4 środki trwale o wartości
n ieprzekraczające,i l 0 000
zł. podlegają,jednorazowo
ulnorzeniu r,v l007o rv

miesiącu przy.|ęcia do
uzl,r.vania. przez sprsanie rv

koszt1,,

zgodnie z lLsta\\,ą o PDOP

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod Metorla wyceny Dodatkowy opis
l wyceniane wg cen nabycia zaktlpionc środki trr,r ałe

9 zakupione lnateriały
odnosztltle są bezpośredn io
rv ciężar kosztórv w dniu ich
zakupu

zgodnie z polityką rachunkowości jednostki

l3 lnne brak rozliczeń międzyokresowych kosztów, z powodu powtarzalności ich występowania w następnych latach w
kwotach nie mających istotnego wpływu na ocenę sytuacji finansowej oraz na wynik finansowy jednostki

5. Inne informacje

Kod Info rmacja Dodatkowy opis

7 tnne Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone plzy zńożenlu kontynuowania działalności jednostki

II. Dodatl<orve informacjc i objaśnienia

1,1 Szczególowy zakres zmian wartości grup rodzajorv5,ch środków trwall,ch oraz,wartości niematcrialnych i prawnych (A)

Rodzaj Zwiększenia



Lp. Wyszczegól
nien ie

Wartość
początkowa

(brutto) stan na
początek rokU
obrotowego

Aktua lizacja Nabycia przemiesz czenia
wewnętrzne

In ne Ogółem
zwiększenia
(3+4+5+6)

(2) (3) (4) (5) (6) (1)

I Wartości
niematerialne
l prawne

26 277,9t 000 000 00C 0,00 000

1 środki trwałe 396 930,2( c| 0( 0,00 000 l l 0 435,2: I l0.ł]5,23

ll Gruntv 00c 00t ()()) () 00 00( 0.00

1.1.1 Grunty
stanowiące
własnośó
jednostki
samorządu
terytorialnego,
ptzekazywane

użytkowanie
wieczyste
1nnym
podmiotom

000 00( () (x 000

l2 Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i

wodnej

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

13 Urządzerlia
techniczne i

m asZy ll)

] 0] 450.45 00( 00( 0,00 000 0,00

14 Środki
transpo rtu

0,0t 00( 000 000 000 0.00

l5 Inne środki
trwałe

293 479,81 00t )00 000 l l 0 435,23 l ]0 'ł35.2:

2 środki trrvałe
pIacórvek

000 000 0,00 00c 0,00 000

1.1 Szczegółowyzakreszmian wartości grup rodzajowych środków trwaĘch orazwartości niematerialnych iprawnych (B)
Rodzaj Zmniejszen ia Ogółem

Lp, Wyszczegól
nien ie

Aktualizacja Rozchód (np.
likwidłcja,
sprzedaż)

przemiesz czenia
wewnętrzne

In ne Ogólem
zm n iejszen ia
(8+9+l0+l1)

Wartość
początkowa

(brutto) §tan na
koniec roku
obrotowego

(2+7-12)

(8) (9) (1 0) (ll) ( l2) (13)

I Wartości
n iemateriallle
l pra\Vne

000 000 ) ()0 ( ()( 000 )6 2.11 .98

1 środki trwałe 000 000 000 000 000 507 ]65,49

1l lj runty 000 000 000 000 0,00 000

1,1 l C runty
stanor.r,iące

wlasność
jednostki
sanlorządu
terytorialnego.
przekazyrłane

użytkolvan ie
wleczvstc
lnnym
podrn iotoln

0,00 000 000 000 00000(



|2 Budynki,
loka]e i

obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

0 0 000 0

13 Urządzenia
techniczne i
maszyny

00l 00t 0,0[ 000 00( ] 03 450.45

l4 Środki
tranSpońu

00( 000 00c 0,0( 00C 0,00

l5 l nne środki
trwałe

00( 000 00t 0,0( 00C 40j 9 l 5,04

ż środki trrvałe
placórvek

0,00 000 000 0,00 0,0c 000

1,1 Szczegółowy zakres zmian rvartości grup rodzajowych środków trwaĘch oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodza [ ]morzen ie Sta n/rok wartość netto

Lp. Wyszczegól
n ien ie

Sta n

umorzenia
na początek

roku
obrotowego

Al<tualizacja Amortyzacja
za rok

lnne
zwięl<szen ia

Inne
zm niejszen ia

Stan
umorzenia
na koniec

roku
obrotowego
(l4+l5+16

+17-18)

Stan na
początek roku
obrotowego

(2-14)

stan na koniec
roku

obrotowego
(l3-19)

(l 4) (l5) (l6) (l 7) (18) (19) (20) (21)

I Wańości
niematerialne
l prawne

26 27,7,98 000 000 00(] 000 26 277,98 000 0,00

I środki trwałe 358 492,97 0,00 5 j98.68 l l 0 4]5,2] 000 474 ]2ó,88 38 437,29 3j 038,6 l

ll GrunĘ 0,0C 0,00 000 00C 000 0,00 000 0,00

1.1.1 Crunty
stanorviące
własność

.jednostki
samorządu
teri,torial nego.
przckazl,rł,ane

użytkorvan ie

\\llecZy Ste

lllnyn]
podrniotom

00C 0,00 0,00 00C 000 000 000 0,00

lż Budynki,
lokale i

obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

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

l3 U rządzenia
techniczne i

lnaszylly

ó5 0l].]6 0 0() 5 ]98.68 000 0,00 70 4 l 1,84 ]R 4l7 )g 33 038,6l

14 Środki
ftanSpoftu

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

15 lnne środki
trwa]e

29_1 479,8 ] 0,00 000 I ] 0 135.2] 0,00 40] 9 ] 5.04 0,00 000

1.2, Aktualna wartość rynkowa środków trwalych, w tym dóbr l<ultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp. Grupa rodzajowa Wartość netto (Stan
na koniec roku
obrotowego)

Wartość rynkowa Dodatkowe informacje

l1 GrunĘ 0,00 0.00

1.1.1 w tym dobra kulfury 0,00 0,00

12 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

0.00 0.00

t



1.2 1 w tym dobra kultury 000 0.00

l3 Urządzenia
techniczne i

maszYny

0,00 0.0(]

l .3.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

I4 Środki transportu 0,00 0.00

1 4.1 w Wm dobra kultury 0,00 0,00

l5 Inne środki trwałe 0,00 0,00

1 .5.1 w tym dobra kultury 0,00 0.00

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp. Długoterminowe
aktywa

Kwota dokonanych w trakcie
roku obrotowego odpisów
aktualizujących wa rtość

dlu goterm inowych aktywów
trwalych

Dodatkowe informacje

1 n iefinansowc 0.00 nie dotl,cz1,

ż finansowe 0.()() nie dot},cz)

1,4, GrunĘ użytkowane wieczyście

Lp. Opis Kwotł Dodatkowe informacje

l Wartość gruntów
użytkowanych wieczyście

0,00 nie dotyczy

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy iinnych umów, w tym tytulu umów leasingu

Lp. Wyszczególnien ie Wartość nieamortyzowanych lub
nieumarzanych przez jednostkę środków
trwaĘch, używanych na podstawie umów

najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytulu
umów leasingu

Dodatkowe informacje

l Crunty 000 lrie doty czv

2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

3 l 0 899.63 rł,artość poclana przez Zarząd BLrdynków Komunalnych

3 Urządzenia
techniczne i

maszyny

0.00 n ie do1\,czv

4 Środki transportu 0.00 ll c dot_r cz1

5 Inne środki trwałe 0.00 ll c dot1 cz;

1,6. Papiery wańościowe

Lp Papiery
rłartościowe

Liczba posiadanych
papierów

wartościowych

Wartość
posiadanych

papierów
wartościowych

Dodatkowe informacje

1 Akcje i udziaĘ 0,00 0.0C

ż Dłużne papiery
wartościowe

0.00 00(]

J Inne 0,00 0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wańość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotorłego, zwiększeniach,
wy,korzystaniu, rorwiązanil i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu
terytorialnego (stan pożyczek zagrożo ny ch)

Lp. Należności Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie stan na koniec roku
obrotowego

l Należności krótkoterm i nowe 0,00 l 3l8331.ó0 0.00 000 l 3 !8 334.ó0

2 Należności długoterminowe 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

3 Łączna krvota: 0,00 l 3 l 8 334.60 0,00 0,00 1 318 334,60

1.8. Dane o §tanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wyl<orzystaniu, rozwiązaniu istanie
końcowym

Lp Rezerwy
wedlug celu
utworzenia

Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie stan na koniec roku
obrotowego

Dodatkowe
informacje



l Rezerwy na
postępowania

0, nie dotyczy

ż Inne 0,00 00t 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy
3 Łączna

kwota:
0,00 00( 0.00 0,00 0,00

I.9.Zobowiązania długoterminowe o pozostaĘm od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu
prawnego, okresie spłaĘ
Lp, Okres splaty Kwotł Dodatkowe informacje

a porvyże.j l roku do 3 lat 0.00 n ie dotyczy

b powlżc.j 3do5lat 000 n ie dotl,cz1,

c powyżej 5 lat 000 n ie dorvcz1

Laczlra klr,ola: 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

l z tytułu leasingu
finansowego

0,00

2 z tytułu leasingu zwrotnego 0.00

1,11, Zobawiązania zabezpieczone nA majątku jednostki (zc rvsl<azaniem charaktcru i formy tych zabezpieczeń)

Rodzaj Kwota W tym na aktywach Inform ac je

Lp. Forma
zabezpieczenia

zobowiązania za bez,p ieczcn ia trwaĘch obrotowych Dodatkowe informacje

l Kaucja 000 0.00 000 0,00

ż Hipoteka 0.00 (), () () 0,00 0,00

3 Zastaw,(rv tl,m
re.jestrorv1,1Llb

skarbo rvy,)

0.00 0.00 0.00 0,00

4 Weksel 0.00 0,00 0.00 000
5 przewłaszczenie na

zabezpieczeaia
0.00 0.00 0.00 0,00

6 Gwarancja bankowa
lub ubezpieczeniowa

000 0.00 0,00 0,00

,7
Inne 0.00 0.00 000 0,00

8 Łączna kwota 0.00 0.00 000 0,00

L.l2.ł-ączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym rólvnież udzielonych przezjednostkę grvarancji i poręczeń, także wekslowych,
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zoborviązań 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

nie dotyczy 0,00

2 Udzielone grvirrrłnc.je

l poręczellIa
nie dot1 oz1, 0,00

3 Inne nie dotl,cz1, 0,00

4 !ączna kwota 0,00

1.13. Wykaz istotnych poą,cji czl,nnych ibiernych rozliczeń rniętlzyokresowych rl,tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych
I<osztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych skladników aktywów a zobowiązaniem zaplaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod Czynne RMK Kwota

1,13,2-6 Rozliczenia m iędzyokresolve

Lp Rozliczenia
międzyokresowe

Informacje dodatkowe Kwota

l32 Czynne RMK - Inne 0,00



13 3 Kwota czynnych r oz|i czeń
międzyokresowych
kosztów (stanowiąca
różnicę między wańością
otrzy many ch fi nansowych
składników aktywów a
zo bowiązani em zapłaty za
nie)

134 Bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów

0,00

13 5 Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów -
równowartość
otrzymanych lub
należnych dochodów
budżeto wych doIy czący ch
przy szĘ ch lat obrotowych,
,w tym z tytułu umów
długoterminowych

0,00

13 6 Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów - inne

0,0(

1.11. Łączna kwota otrzymanych przel,jednostkę gwarancji i poręczeń nierrykazanych w bilansie

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje
l Łącznakwota

otrzymanych ptzez
jednostkę gwarancji i

poręczeń
niewykazanych w
bilansie

000 nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracorvnicze

Lp Wyszczegól nienie Kwota Dodatkowc informacje
l Odprar,vy emervtalne

l rentowe
95 269.50 lvl,pła§, .iednorazorr e

ż Nagrody
jubileuszowe

109 47ż.15 rłl,płat1, jednorazo rve

3 Inne 0,0c nie dotl,czy

4 kwota razem 204 741,65

1.16. Inne informacje

Lp Opis Dodatkowe informacje
16 lnne inlbrmac,ie Odpis,v aktLlaIlzu.jące naIcźllości krótko[c1,1llilrt)\\e \\,g stŁltlLl na 3l l2 2020 r rv ogólnej kłvocie

l 3lfi 3j4.ó0 dor1 czą nalczllości skiertlrrilllr clr na drogę cgzekLrc.ji skarbou,e.i z tytultt niepodatkor,r,;,ch
dochodóri budżettlrrrch dotrcząc1ch llirlozoll1,ch kar. rr,l,starvionl,ch decy,zii i uponrnień naspółki z
§,t.obrotu środkanli zastępcz\ lni tzrr dopirliicziurri

2

2.1. Wysokość odpisórv aktualizujących wartość zapasów

Lp. Wyszczególnien ie Kwota
l Materiały 0.00

PółprodukĘ i produkty wtoku 0.00
J Produkty gotowe 0,00
4 Towary 0,00
5 kwota razem 0,00

2.2, Koszt wytworzenia Środ ków trwaĘch w budowie, w tym odsetki oraz różnlce ku rsowe, które powięks zyĘ koszł wytworzenia środków
trwaĘch w budowie w roku obrotowym

Lp. Wl,szczególn ien ie Kwota
l Koszt \vyt$,orzenia środkóu, tt,rvalycll rl, bttdoivie 0,00

2 W tynl - odsetki 0,00
_) W tym - różnice kursowe 0.00



W le Opis cha ral<te ru złJarzenia Kwota
I Przychody - o

nadzwyczainei waftości
nie dotycz-y 0,00

2 Przychody - które
wystąpiły incydentalnie

nie dotycz,v 0,00

_1 Koszty - o nadzrvycza.jncj
lvartości

nie dotyczy 0,00

3 Koszty - które wystąpiły
incydentalnie

nie dotyczy 0,00

2.4. NaleŻnoŚci z tYtułu podatków realizowanych przez o.lgany podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp Wyszczególnien ie Kwota
24 NależnoŚci z t}'tułu podatkórł,realizowan),ch przcz orgall,\,podatkorve podlcgłe lninistrowi rvłaścirvemu clo spraw

finansórr pLlbIicznyoh tvl'kazl,rlattl,clr t,l spratvozdanitl z ttr l<otlanitl pltrllLl doohtldór,l btlclżetow,;,ch
0,00

2.5. Inne Informacje

Lp. Wyszczególnien ie Opis Kwota
ż5 Inne informacje Wpl1 rr palldenlii COVID-|9 na r,vynik linansorvy

.jednostki: 7.rliększenic prz),chodów w stosunku do
poprzednicgo ,6ęg lr,,y,nosi 77.788,l8 zł (171,93%o) w
zrviązktl z lrałoźon1,1ni karalni za nartlszenie przepisórv
zrr iązanvch z naruszenienl przepisórv sanitarnych dot.
COVTD- l9 Zrr rększ_cnie kosztów rv slosunku do roku
poprzednicgcl 11,1,nosi l l53 804,3 l zl (43,58%). Stac.ia
otrz1 mtr,la dofillallsorł,irnie związane z przeciwdziałaniem i

rvalką z COVID-l9 zbudżetu państwa lv lornrie rezerrv
celo\ĄJ,ch na kwotę 375. l00 zł, Na wynagrodzenia i
pochodnc 296 700 zl,. pozostałe l.vydatki bieżące 78.400
zl Uzyskane dofinatlsorvanie działalności Stacji z
FLlnduszu Przecir,vdzialania COVID- l9 wryniosło 4 l3 000
zI i zostalo rvykorzystane na stlnansorvanie dodatków
spec.ia I nl,c j1 d lir pracorł,n ikóiv PIS rł,vkonujących
czl lrlrości kolltrolne

0.00

3. lnne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli moglyby w istotny sposób wplynąć na ocenę sytuacji majątkowej ifinansowej oraz
wynik fi nansowy jednostki

Lp. Inne Informacje Opis
3 Inne lnfornlac_jc nie rvytlrienicrlre porv;,że.j..ieźeli nlogłl,bl,rv istoLn1

sposób rvpłynąc tla ocenę sytuacji nla.iątkowe.i i fillzrtlsorve.j orlz
lvynik t'ilransorvy .jednostki

lrie dotl czv

Główny Księgowy

Marzena Borucka

l6-04-202l l0:44 52

kierownik Jednostki

Marek Jarosz

16-04-2021 l l:28:35


