
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej :

2I Baza Lotnictwa Taktycznego w Swidwinie
Polczynska 32

78-301 Swidwin

Numer identyfikacyjny REGON:

3310293ss

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodathowa

sporz4dzona na dziefi 3l/12/2018 r.

Adresat:

Inspektorat Wsparcia Sil Zbrolny ch

I. Wprowadzcnie do sprawozdania finansowego

Lp Etykieta Wartosd

.Jazwa jednostki 21 BazaLotnictwa Taktycznego w Swidwinie

2 i iedziba .jednostki Swidwin

3 Adres jednostkr Polczynska 32 78-301 Swidwin

t4 )odstawowy przedmiot dzialalnoSci jednostki Podstawowym zadaniem Bazy jest zabezpieczenie i ubezpieczenre
dzialan bojowych i procesu szkolenia oskadr lotniczych bazuj4cych na
Iotnisku Swidwin oraz innychjednostek i pododdzialow lotniczych
wykonuj4cych zadaniaz lotniska Bazy, w tym statkow powietrznych
panstw so.luszniczych w ramach HNS, Zacladem Bazy jest realizacja
zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek

organizacyjnych resortu obrorry narodorve.j przydzielonych mu na

zaopatrzenie zgodnie z planem przydzial6w gospodarczych resortu
obrony narodowej. Baza moZe realizowai zadania odplatne,
wynikaj4ce z odrpbnych przepis6w,

2 )kes sprawozdawczy Roczry-2018

3 A,gregat? (Tak / Nie) Nie

4 }nowienie przyjgtych zasad (polityki) rachunkowoSci Celem polityki rachunkowoSci jest ustalenie jednolitych zasad
rachrmkowoSci w 2l Bazie Lotnictwa Taktycznego, w szczeg6lnoSci
dotycz4cych: zasad prowadzenia ksitlg rachuukowych; metod i
tennin6w inwentaryzacji skladnik6w majqtkowych ( spis z natury,
inwentaryzacja ciqgla); metod wyceny aktywow i pasywow ( wg cen
nabycia, wartoSci nominalnej, naleZnoSci i zobowiqzania wyraz,one w
walutach obcych wycenia sig po kursie Srednim ustalonym dla danei

waluly przez NBP); zasad rachunku kosztow ( koszty ujmowane s4 na

kontach zespolu 4 ) i r.rstalenia wyniku finansowego ( na saldo konta
wynikn finansowego skladaj4 sig wszystkie salda wszystkich kont
wynil<owych, Ustalenie to odbywa sig podczas procesu zamknigcia
roku; sporz4dzania prawidlowych sprawozdari finansowych
( okresami sprawozdawczymi s4 poszcze96lne niesi4ce roku
obrotowego), Nowo przyjgte Srodki trwale oraz wartodci
niematerialne i prawne umarza sig i amortyzuje pocz4wszy od
nastppnego nriesi4ca po nriesi4cu, w kt6rym przyjgto.ie do uZywania.
Ustalenia zawarte w Polityce RachunkowoSci mai4 rvplylv na sposob
ewidencji gospodarczych i prezentowania informacji ekonomicznych
o sytuacji finansowej 21 BLT orazjednostek bgd4cych na
zaopatrzeniu finansowym i gospodarczym Przyjgte zasady - wybrane
i stosowane przez jednostkg, odpowiednie do i ej dzialalnodci,
r ozw iqzania dopuszczone przepisami ustawy i zapewniaj 4ce
wymagan4 j akoSc sprawozdan fi nansowych.
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Ll
Kod Metodn amortyzacji Dodatkowy opis

4 Srodki tn.vale o wartodci
ileprzektaczajqcej 1 0 000
zl, podlegaj4 jeduorazowo
umorzeniu w 100% w
miesr4cu przyjgcia do
uzywania, przez spisanie w
koszty

pozostale Srodki trwale

2 metoda liniowa Srodki trwale

t.2

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

1 wyceniane wg cen nabycia Srodki trwale oraz wartoSci nienraterialne i orawne

2 wycsnrane wg Kosztu
wytworzenla

Srodki trwale oraz wartoSci nienraterialne i orawne

8 wyceniane wg wartoSci
norninalnej

aktywa pienig2ne, nale2noSci, zobowi4zania, fundusze wlasne oraz pozostale aktywa i pasywa

4 wyceniane wg warto6ci
rvnkowei z dnia nabvcia

Srodki trwale oraz wartoSci niematerialne i orawne
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wyceniane w wysokoSci
l<osztow poniesionych w
zwiag.kl.rz ich nabyciem

Srodki trwale

Srodki trwale oraz waftoSci niematerialne i orawue

5. [nne informacje

II. Dodatkowe informacje i obja6nienia

1 Szczeg6lowy zakres zmian wartoSci up rodza.jowych Srodk6w trwalych oraz warto5ci niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj Zwigkszenia

Lp Wyszcze96l
n ien ie

Walto56
pocz4tkowa

(brutto) stan na
pocz4tek roku
obrotowego

Aktualizacj a Nabycia Przemiesz czenia
wewnQtrzne

Inne Og6lem
zwigkszenia
(3+4+5+6)

(2) (3) (4) (f,, (6) (7)

WartoSci
niematerialne
I prawne

276',736.08 000 00( 000 000 00

Srodki trwate 2 168 060 087,52 000 37 489'739.24 000 000 31 489 139,24

Lt Gruntv 000 000 000 000 0,00 00(

t,l.l Grunty
stanowi4ce
wlasnoSi
jednostki
samorz4du
terytorialnego,
przel<azyware

uZytkowante

'wleczyste
nulyn]
poomrorom

000 000 000 000 0,00 000

2. Budynki,
lokale i
obiekty
rn2ynierii
l4dowej i
wodnej

I 790 785,50 00( 625 330,93 00( 000 625 330,93

l3 Urz4dzenia
techniczne i
maszyny

l6s 659 955,41 000 19 714 792,64 000 000 t9 7 )4',792.64

t4 S rodki
ransportu

l 637 83'7 13s,11 000 t5 478 t05,60 000 000 t5478 t05,60

1.5 Ime Srodki
trwale

362 711 6t |,44 000 67 I 5 10.0? 000 00( I 67t 510,07

2 Srodki tr-wale
plac6wek

0,00 000 000 000 000 00c

1.1 Szczeg6lowy zakres zmian wartoSci grup rodzajowych Srodk6w trwalych oraz wartoSci niematelialnych i prawnych (B)

Rodzaj Zm niejszenia O96lem

Lp Wyszczeg6l
nienie

Aktualizacja Rozchdd (np.
likwidacja,
sprzeda2)

Ptzemiesz czenia
wewnqtrzne

lnne Og6lem
zm niejszenia
(8+9+10+1r)

Warto5d
pocz4tkowa

(brutto) stan na
koniec roku
obrotowego

(2+7-12\

(8) (e) (10) (l 1) (r2) (13)

WartoSci
niematerialne
1 prawne

000 22 551,38 | 294,44 000 23 845.82 252 890,2(

Srodki trwale 0,00 20 462 013.20 00( 0,00 20 462 0t3,20 2 | 85 087 8 t3,5(

ll Crunty 0,00 000 0.0( 000 000 00(

l.t l Grunty
startowi4ce
wlasnoSc

0,00 000 000 000

https://ebs-trezor.mf.gov.pI/OA_HTML/OA.jsp?page:/dmloruclelapps/xxext/replxxre... 2019-04-09



jednostki

samorz4du
terytorialnego.
przekazywane

uZytkowanie
wleczyste
lnnyln
oodmiotour

l2 Budynki,
lokale i
obiekty
tn4rnteni
l4dowej i
wodnei

0,00 00( 000 00( 000 2 4t6 | 16,43

l3 Urz4dzenia
techniczne i
maszyny

000 2 08',7 668.4 000 00( 2081 668,41 I 83 28? 079,56

t4 Srodki
transportrl

0,00 t6 508 235,2( 000 00c l6 508 235,2( | 636 807 605,57

l5 Inne Srodki
trwate

000 | 866 t09,5 | 000 000 I 866 109,51 362 577 0t2,O0
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2 Srodki trwale
placowek

000 000 00c 000 0,00 00(

1.1 Szczeg6lowy zakres zmian wartoSci grup lodzajowych Srodk6w trwalych oraz warto5ci niematerialuych i prawnych (C)

Rodzai U m orzenie Sta n/ro k WartoSd netto

Lp Wyszczeg6l
n ien ie

Stan
umorzenia

na pocz4tek
roku

obrotowego

Aktualizacja Amortyzacja
za rok

In ne

zwigkszen ia
In ne

zm niejszen ia
Stan

umorzenia
na koniec

roku
obrotowego
(14+15+16

+l 7-18)

Stan na
pocz4tek roku

obrotowego
(2-r4)

Stan nR koniec
ro ku

obrotowego (1 3-
19)

(14) (1s) (16) (17) (18) (re) (20) (2r)

I WartoSci
niernaterialne
r prawne

262 168.18 0.00 4 3'70.36 0,00 23 845.82 242 692.'72 t4 56',1,90 l0 t9'7,54

l Srodki trwale I 96t 315
| 68,90

000 59 s94 492,3r 000 20 462 0t3,20 2 000 447
648,0 I

206'144 9t8,62 t84 640 165.55

ll Grunty 000 000 000 0,00 000 000 0,00 000

lll rln rflt\/
stanowrAca
wlasnoSi
jednostk

samorz4ou
terytorialnego,
przel(azywane

uzytkowarie
wleczyste
lnnym
podniotom

000 000 000 000 000 0,00 000 000

12 Budynki,
lokale i

obiekty
urzynierrr
l4dowej i

wodnei

| 00? 483,93 000 69 469,85 0,00 00( I 076 953,78 783 30 I,s7 I 339 162,65

13 Urz4dzenia
techniczne i

maszyny

128 585 193,'74 000 8 986 808,3 I 000 2 194 355,41 t3s 377 646,64 3'1 074'761,61 41 909 432,92

t4 Jrodki
:ranspoltu

| 563 664
569,32

000 33 10'7 370,9',7 000 15 236 334,4( I 581 53:
605,8!

14 173 165,85 55 27 I 999,68

1,5 Inne Srodki
trwale

268 0s7 92t,91 000 l7 430 843,t 8 0,00 3 03t 323,3\ 282 45'1 441,'.1A 94 7 l3 689,s3 80 tI 9 570,30

1,2. Aktualna walto5d rynkowa Srodk6w trwalych, w tym d6br kultuly - o ilejednostka dysponuje takimi informacjami:
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WartoS6 netto (St
na koniec roku
obrotowego)

ll 3runty 0,00 0,00

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

12 Budynki, lokale i

obiekty inzynierii
l4dowej i wodnej

0,00 0,00

121 w tym dobra kultury 0,00 0,00

t.3 Urz4dzenia
techniczne i
maszynv

0,00 0,00

t3l w tym dobra kultury 0,0t 0,0c

4 Srodki transportu 0,0c 0,0c

I4l w tym dobra kultury 0,00 0,0(

t5 Irure drodki trwale 0,00 0,0(

L5l w tym dobra kultury 0,00 0,00
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Nale2noSci Zwigkszen ia Wyl(orzystani€ Rozwi4zanie

1.3.

Lp Dlugoterminowe
aktywa

Kwo(a dokonanych w trrkcie
roku oblotowego odpis6w

a ktualizuj 4cych wa rto56
dlugoterminowych aktyw6w

trwalvch

Dodatkowe informacje

niel'rnansowe 000

2 finansowe 0,00

1.4.

Lp Opis Kwota Dodatkowe informacje

WartoSc gruntow
uZytkowanych wieczyScie

0,00

1.5.

Lp. Wyszczeg6l
n ien ie

WartoSd niea m ortyzowanych lub
nieumalzanych przez jed nostkg

irodk6w trwalych, u2ywanych na
podstawie um6w najmu, dzieri,awy

i innych um6w, w tym z tytulu um6w
leasingu

Dodatkowe informacje

I Grunty 0,0(

2 Budynki,
lokale i

obiekty
in2ynrerii
l4dowe.j i

wodne.l

0,00

l Urzqdzenia
techniczne i

maszyny

0,00

4 Srodk 1

ransportu
0,00

5 lnne drodki
trwa{e

0,00

16.

Lp Papiery
wartoSciowe

Liczba posiadanych
papier6w

wartoSciowych

WartoSd
posiadanych

papier6w
wartoSciowych

Dodatkowe informacje

Akcje i udzialy 0,00 000

2 Dlu2ne papiery
wartoscrowe

0,00 0,00

3 Inne 000 0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizuj4cych wartoSd nale2no6ci, ze wsl<azaniem stanu na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszeniach,
wykorzystaniu, rozwi4zaniu i stanie na koniec rol<u obrotowego, z uwzglgdnieniem nale2noSci finansowych jednostek samorz4du
terytorialnego (stan po2yczek zaglo2onych)
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Stan na
roku ot

poczQtek L na koniec roku
obrotowego

Nale2noSci kr6tkoterminowe 0,0( 0,0c 0,00 0.0 0,00

2 NaleZnoSci dluqoterminowe 0,0( 0,0( 0,00 0.0( 0,00

3 L4czna kwota: 0,0( 0,0( 0,00 0,0( 0,00

1.8. Dane o stanie rezelw wedlug celu ich utworzenia na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie
korhcowym

Lp. Rezelwy
wedlug celu
utworzenia

Stan na pocz4tek
roku obrotowego

Zwigkszenia Wykorzystanie Rozwi4zanie Stan na koniec roku
obrotowego

Dodatkowe
informacj e

Rezerwy na
postgpowania
sqdowe

0,00 00( 00c 0.00 0,00

2 lnne 0,00 0,0( 0,00 0,00 0,00

3 Lqczna
KWOta:

0,00 0,0c 0,00 0.00 0,00

7,9.Zobowi4zania dlugoterminowe o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umow4 lub wynikaj4cym z innego tytulu
prawncgo, okresie splaty

Lp. Okres splaty Kwota Dodatkowe informacje

a rowy2ej 1 roku do 3 lat 0,00

b rowyZej3do5tat 0,00

c rowyZej 5 lat 0.00

L4czna kwota: 000

l l0. Informacja o kwocie zobowi4zari w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing
operacyjny), a wedlug przepis6w o rachunkowoSci bylby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp. Zobowi4zania Kwota Dodatkowe informacje

z tytulu leasingu
finansowego

0,00

2 l tytutu leasingu zwrotnego 0,00

l.ll.Zobowi4zanhzabezpieczone na maj4tku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych z^bezpieczeft)

Rodzaj Kwota W tym na aktywach lnform acje

Lp. Folma
zabezpieczenia

zobowi4zania zabezpieczenia trwalych obrotowych Dodatkowe informacie

Kaucja 0,00 0,00 0,00 0,00

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 Przewlaszczenie na
zabezpieczenia

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 0,00 0.00

8 L4czna kwota 0,00 0,00 0,00 0.00

l,l2.l-4czna kwota zobowi4zaf warunkowych, w tym r6wnie2 udzielonych przezjednostkg gwarancji i porgczcri, tal<2e wekslowych,
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowi4zah zabezpieczonych na maj4tku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczefr

Lp. Rodzaj
zobowiqznnia
waru nkowego

Opis charaktelu zobowi4zania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na maj4tku
jednostki

Kwota

'lieuznane
oszczenla
vierzycieli

0,00

2 Udzielone gwarancje
l por9czenla

0,00

3 lmre 0,00

4 L4czna kwota 000

1,13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczefi migdzyol<resowych w tym kwotg czynnych rozliczefi migdzyol<resowych
stanowi4cych r62nic9 migdzy wartoSciA otrzymanych finansowych skladnik6w aktyw6w a zobowi4zaniem zaplaty za nie
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[. 13. I Czyn ne rozliczenia m i gdzyokresowe koszt6w

1.13.2-6

Lp. Rozliczenia
m igdzyokresowe

Informacje dodatkowe Kwota

132 Czvmre RMK - Ime 0,00

13 3 Kwota czynnych r ozliczeh
migdzyokesowych
koszt6w (stanowi4ca
16Znicg migdzy wartodciq
otrzymanych finansowych
slctadnik6w aktyw6w a

zo bowiqzaniem zaplaly za
nre)

0,00

t34 Bieme rozliczenia
rrigdzyokesowe koszt6w

0,00

t3 5 Rozliczeuia
migdzyokresowe
przychod6w -
rownowafioSc
otrzymanych lub
naleZnych dochod6w
bud2etowych doty cz4cy ch
pr zy szly ch I aI obro to wy ch,
w tym z tytutu um6w
dlugoterminowych

0,00

13 6 Rozl i czenia
migdzyokresowe
przychod6w - inne

0,00

l.74,l,4czna kwota otrzymanych przezjednostkq gwarancji i porgczeri niewykazanych w bilansie

Lp. Opis Kwotn Dodatkowe infolmacje

Lqczna kwota
otrzyrnarrych pflez
jednostkg gwarancji i

porgczen

niewykazanych w
bil ansie

967 479,65 3warancje bankowe naleZytego wykonania kontraktu w 20 I 8 r.R

1.15, Kwota wyplaconych Srodk6w pienig2nych na Swiadczenia pt'acownicze

Lp. Wyszczeg6l nienie Kwota Dodatkowe informacie

Odprawy emerytalne
I rentowe

1 720 397,90 odprawy emerytalne i rentowe dla pracownik6w, odprawy emerytalne i rentowe zolnierzy

2 Nagrody
jubileuszowe

I 815 4s5,10 nagrody jubilertszowe,

3 140 807 121,65 wydatki osoboweniezahczane do wynagrodzefi, nagrody, renty, wydatki osobowe niezahczane

do wynagrodzeri, wynagrodzenia osobowe pracownik6w, ekwiwalent za niewykorzystany urlop,

dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposa2enia2otnierzy, inne nale2no3ci 2olnierzy zawodowych,

dodatkowe uposaZenie roczne, skladki naubezpieczenra spoleczne, na fllndusz pracy, PFRON,
dodatkowe wynagrodzeuie za czasowe pelnienie obowiqzk6w slu2bowych, dodoatkowe
wynagrodzenie rzecznikow dyscyplinamych, pozosta{e wynagrodzenia, rdwnowazniki pienigZue

w zamian za wy2ywienie w naturze, za umundutowanie i $rodki higieny, ekwiwalent za

niewykorzystany urlop, szkolenia2oLnierzy, zakup ustug zdrowotnych, odpis na ZFSS, szkolenia
pracownik6w, skladki na fundusz emerytur pomostowych.

4 Kwota razem 144 342 974,65

1.16. lnne inlbrmacie

Lp Opis Dodatkowe informacje

I t6 Inne informacje nie dotyczy

2

2,1. Wysoko6d odpis6w aktualizuj4cych wartoSd zapas6w

Lp. Wyszczeg6l nienie Kwota

I Materiaty 0,00

2 Polprodukty i produkty w toku 0,00

3 Produkty gotowe 0,00

4 fowary 0,00

5 Kwota razem 0,00
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2.2. Kosztwytworzenia Srodk6w trwatych w budowie, w tym odsetki oraz r62nice kursowe, kt6re powigkszyly kosztwytworzenia frodk6w
trwalych w budowie w roku obrotowym

Lp. Wyszczeg6l nienie Kwota

Koszt wytworzenia Srodkow trwalych w budowie 0,00

2 W tym - odsetki 0,00

3 W tym - r62nice kursowe 0,00

StronaT z7

Gl6wny Ksiggowy

Michal Mikolajczak

09-04-2019 14,02:42

2.3, Przychody lub koszty o nadzwyczainej wartoSci lub kt6re wyst4pily incydentalnie

Lp Wyszczeg6l nienie Opis charakteru zdarzenia Kwota

l )rzychody - o
ndzwyczalnej wartoSci

000

2 Przychody - ktore
wyst4pily incydentalnie

000

3 Koszty - o nadzwyczajnej
wartoSci

0,00

3 Koszty - kt6re wyst4pily
incydentalnie

0,00

2,4, NafeZnoSci z tytulu podath6w realizowanych przezorg ny podatkowe podlegle ministrowi wla5ciwemu do spraw finans6w publicznych
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6w bud2etowych

Lp. Wyszcze96l nienie Kwota

24 NaleZnoSci z tyhilu podatk6w realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi wlaSciwemu do spraw
finans6w publicznych wykazpvanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6w budZetowych

0,00

2.5. Inne Informacje

Lp. Wyszczeg6l nienie Opis Kwota

25 Inne informacje nie dotyczy 0.00

3. Inne Informacje nie wymienione powyZej, je2eli moglyby w istotny spos6b wplyn4d na oceng sytuacji maj4tkowej i finansowej olaz
wynik tinansowy jednostki

Lp. Inne Informacje Opis

3 Inne Informacje nie wymienione powyzei, jezeli moglyby w istotny
spos6b wplyn4i na ocong sytuacii majqtkowej i finansowej oraz
wynik finansowy jednostki
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