
Page 1 of8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

21 Baza Lonrichva Takrycznego w Swidwiuie
Polczyhska32

78-301 Swidwin

Numer identyfi kac)an)/ REGON'

331029355

INFORMACUA DODATKOWA

Inforrnacja dodatkown

sporzqdzona na dzief 3111212079 r'.

Adresat:

In spektorat Wsparcia Sil Ztrlojnyoh

I. Wprowaclzenie do splawozdania finansowego

Lp Etykieta WartoSd

I Nazwa j ednostki 2I BazaLottlictwa Taktycznego w Swidwinie

2 Siedziba jednostki Jwidwin

3 Adres jednostki P olczyiska 32 78-30 1 Swid wrn

1,4 Podstawowy przedniot dzialalno$ci j ednostki Pod stawow4 dzialalnodci4 Baz5, jest zab ezpi eczenie fi nan so we i
Iogistyczle jednostek organizacyjnych resorfir obron)/ uarodowej
przydzielonych na zaopatrzenie zgodnie z planern pr4dzial6w
gospodarczyclr lesofiu obrony narodowej, zabezpteczenie finansowe i
logistyczno jodnostek organizacl,jnych resorlu obrony narodowej
innych w przypadkach uzasadnionych potrzebarni Sil Zbrojnych RP.
Zadaniem Bazy jestzabezpioczonie i ubezpieczenie dzialair bojowych

lprocesu szkolenia eskadr lotniczych bazuj4cych na lotnisku wm.
Swidwin i Miroslawiec oraz innych jednostek i pododdzial6w
wykonuj4cych zadaniaz lotniska Bazy lub imrych lotrisk, kt6r'),ch
jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej pozostaj4 na
zaopatrzeniu logistycznyl i finansowym, w tyrn statk6w
powietrznych pafistw sojuszniczych w ramach HNS.

2 )kes sprawozdawczy Roczny-2019

3 Agregat? (Tak / Nie) Nie

4 ie przyjgtych zasad (polityki) rachunkowoSci Celeut polityki rachunkowoSci jest ustalenie jednolitych zasad

lachnnkowodci w 21 Bazie Lotnictwa Taktyczrego, w szczeg6lno6ci
dotycz4cych: zasad prowadzenia ksi4g rachunkouych; metod i

termin6w inwentaryzacji skladnik6w maj4tkowych ( spis z natury,
inwentaryzacja ci4gla); netod wyceny aktyw6w i pasyw6w ( wg cen
nabycia, wartoSci nominahrej, nale2noici i zobowiqzania ulrazone w
walutach obcych tycenia sig po kursie dlednim ustalonym dla danej
wahly przez NBP); zasad rachunku koszt6w ( koszty ujmorvane s4 na
kontach zespolu 4 ) i ustalenia wyniku finansowego ( na saldo konta
wyliku finansowego skladajq sig wszystkie salda wszystkich kont
wynikowych. Ustalonie to odbywa sig podczas procesu zamknigcia
rokn; spolz4dzania prawidlowych sprawozdari finansowych
( okresami sprawozdawczyni s4 poszczeg6lne miesi4ce roku
obrotowego). W okesach miesigcznych (sprawozdawczych)
nastgpuje przeksiggowanie saldkont 222 oraz 223 na konto fi.rnduszu

lednostki.WartoS6 naleznoici aktualizuje sig poplzez dokotanie
od pi su aktualizuj 4cego nalezno3ci nie p62ni ej ni2 na dzieil bilari sovq,,
naleZno$ci unlolzone, przedawnione lub nieSci4galne zmniejszaj1
dokonane odpisy aktualizuj4ce, Ka2dy przypadek niezaplacouej
nale2no3ci jest rozpalrywany indywidualnie, w tyr celn analizowaty
jest stopien praradopodobiehstwa ich zaplafy. Odpis na zakladowy
Fundusz Swiadczei Socjalnych ewidencjonuje sig w tenninie do
kofca I kwartalu w raysoko3ci planowanej na dany rok budZetoul,, na
podstawie naliczenia tego flurduszu. Ponoszone w Jednostce wydatki
dotyczqce oplat abonamentowych, ubezpieczef, podatk6w od
(rodk6w transportu, odpisu rra ZFSS, zakupu preuumelat nie
podlegaj4 rozliczeniv w czasie za po(rednictwer-n konta 640 ze
wzglgdu na nieistotny rvplyw na sy4uacjg finansow4 i rzetehte
przedstawienie sy4nacji maj4tkou,ej i wynikrr finansowego, Operacje
te sq ksrggowane w kosztach rniesi4ca, w kt6r'ym zakup zostal
dokonany Do sprawozdafi budZelowych rocznych s4 njrrowane
dowody ksiggowe, lct6re wplyngly do jodnostki do dnia 20 slycznia
roku nastgpnego, Nowo przyjgte drodki trwa,le oraz wafto(ci
Lriematerinlne i prawne umarza sig i amortyzuje pocz4wszy od
nastgpnego miesi4ca po miesi4cu, w kt6rym przyjgto je do uZywania.
NaleZne dodatkowe wynagrodzenie i uposaZenie roczne oraz
wynagrodzenia za grudzieh wyplacane w styczniu, odnosi sig w cigZar
koszt6w dzialalnoSci jednostki i wykazuje w sprawozdaniu za rok
obrotorvy kt6r'ego dotycz4, Realizowane dochody budZetowe
podlegaj4 ewidencji na kontach pozostalych przychod6w
operacyjnych oraz przychod6w fi nansowych. Pomigdzy jednostkami
podleglymi IW s p SZ dokonywatre s4 wyl4czenia wzajemnych
rozhczeh za po(rednichvor SI TREZOR, ich warlo$6 uwzglgdniana
jest w Zestawieniu znian funduszu jednostki. Ustalelia zawafie w
Polityce Rachunkowo(ci maj4 wplyw na spos6b ewidencji
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gospodarczych i prezentowania informacji ekonotnicznych o sytuacji

finansowej 21 BLT orazjednostekbgd4cych ua zaopatrzeniu

finansowym i gospodarczyrn. Przyjgte zasady - wybrane i stosowane

plzez jednostkg, odpowiednie do jej dzialalnodci, rozwi4zartia
dopuszczone przepisami ustawy i zapewniaj4ce wymagan4 jako66

solawozdari finansowvch.

4.1 Metoda amoftyzacji

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

4 ilodki flwale o wartoici
nieplzekraczaj4cej 1 0 000
zl, podlegaj 4 jednorazowo
urnozeniu rv 100%o w
miesi4cu przyjgcia do
r.lzy\4/a111a, pfzgz splsanle w
koszty

pozostale irodki trwalo

2 netoda liniowa Srodki hwale w kt6rych warto$i pocz4tkowa przekacza 10000,00 zl. antortyzacja odbyrva si9 miesigcznie na

podstawie wykazu roozt'tych stawek aurodyzacyjnych

1.2 Metody wyceny aktyw6w i pasyw6w

Kod Metodn wyceny Dodatkowy opis

wyceniane wg cen nabycia jr'odki trwale oraz wartoici niematerialne i prawne

10 ceny ewidencyjne
rraterial6w w m agazynie
ustalono na poziomie cen

zaKupu

do ewidencji materiai6w stosuje sig ceny ewidencyjne w wysoko(ci rzeczywistych cen zalatpu lub nabycia

T2 ewidencja uratelial6w
niskocennych prowadzoua
iloiciowo

laterialy niskocenne wydane do u2ytkowania prowadzone s4 tylko ilodciowo

13 une ale2noici i zobowi4zania w kwocio wymagaj qcel zapla|y ra1cenia sig nie p62niej niZ na koniec kwaftalu.

2 rryceniane rvg kosztu
wytworzenia

Srodki trwale oraz rvafiodci niematelialue i prarvne

9 zakupione rnaterialy
odnoszone s4 bezpo(rednio
w crgZar koszt6w w dniu ich
zakupu

gazety, czasopisma, prenumel'aty, aktualizacje program6w komputerowych, ozdoby choinkowe, kwiaty, zakupy

z funduszu okolicznodciowego, tnaterialy do poslugi religijnej.

5 wyceniane wg watloSci
okredlonej w decyzji
wla(ciwego organu

Srodki trwate oh'zymane w Lantaclt ceutralnego zaopatrzeuia

6 ,lyceniane ug rvadodci

nnikaj 4cej z posiadauych
lokument6w lub r,,,yceny

<omi sj i inwentaryzacy jnel

\Myceny dokonuj e sig przez przemno2enie spisanych na arkuszach ilodd, przez stosowan4 w ksiggowo(ci cen4

ewidencvina.

'7 wyceniane \,\ ysoko6ci
koszt6w poniesiotiych w
uui4zku z ich nabycienr

Srodki h wale

8 rt"yceniane wg wartosci
nominalnej

aktywa pienig2ne, nale2uo(ci, zobowi4zania, fundusze wlasns oraz pozostaie aktl"wa i pasywa

4 wyceniane wg warloSci

rynkowej z duia nabycia
Srodki tlwale olaz wartoici niematerialue i pt'awne

5. Inne inforrnacje

II. Dodatkowe infonnacje i objaSnienia

1.1 Szczeg6lowy zakr.es zmian wartoSci grup lodzajowych 5r'odk6w tt'walych olaz wafto6ci niematelialnych i pt'awnych (A)

Rodzaj Zwiqkszenia

Lp. Wyszcze96l
nienie

WaftoSd
pocz4tkowa

(brutto) stan na
pocz4tek roku

oblotowego

Aktualizacja Nabycia Przemiesz czenia
wewnqtrzne

lnne Og6lem
zwiqlazenia
(3+4+5+6)

(2) (3) (4) (s) (6) (7)

I Wartoici
niomaterialne
l pfawne

252 890,26 000 00 000 0,0c 0,0(

Slodki trwale 2 185 087 813.5( 000 60 959 680,1 I | 527 241,71 000 62 486 921.82

t1 3 unty 00( 000 00 000 0,00 00(

1,1,1 0,00 0. 0, 000
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Gurty
stauorviqce
rvlasnoi6
jednostki

samolz4drr
ler),t9rt',,t"*o,
plzekazyrvane

uzl4korvanie
\vlecz)/ste
nlll)/ln
oodmiotonr

I BLtdyuki,
lokale i

obiekty
rurzyrrier ii
Jqdou,ei i

rvodnej

1416116,43 (1.0r ) t) ll. I

13 Ulzqdzerr ia

techniczrre i
lllaszl/11_\,

I E-r 287 079.56 ll I 8-s l-rl.-17 720 -18i,1(_) 0 ()0 n 9(i5 63!t {7

14 Srodki
Ilarlspolnr

I 636 807 6()-\.57 (l 42 541 781.45 ,\79 57i,84 0( 4-i l:l-16{r.19

Inne ilodki
h ivale

362 577 r)t 2.00 t,).(,)t) 6 2-12 641.29 221 28(),11 o.0cl 6 459 9t1.06

2 Slodki tuale
plactiwek

{ t

1.1 Szczeg6lon'y zakles zmian n'nrtoSci g3'up rodznjorvych Slodk6n, hrvnl5'ch olaz wnltoSci niematelinlnych i plawnych (B)

Rodznj Zmniejszenin O96lem

Lp Wyszczeg6l
nienie

Aktualizacja Rozch6d (np.
likwidrcj:r,
splzedn i)

Ptzemicsz czenia
rv ervnQtl.zne

Irure Og6lem
zmniejszenia
(8+9+10+1 1)

\\lnrtoSd
pocz4tl<on a

(blutto) stan nn

koniec lohu
obloto\vego

(2+7 -r2)

(8) (e) (1 0) (11) (r2) (13)

Wartoioi
Lriematelialne
r pfa\\lte

(0o 2 6-l-r.88 t L 63 1.8 8 l-so 156 -l8

I Srodki rln,ale f-) 0L) 5C) 30-i 075 33 1 527 211,11 L),tJ() 5l 8-l{l 317,04 195 744 4t 8 -r4

L1 GlLrn6, tl.0L) f0 lr 0,()() ().0i )(

t,1 1 Gnurt5,
stanoil izlce

wl asno(d
jedrrostki

sa Inol'zildr.r

ter l4oliallego.
pl'zeKaz_\/\\/a1le

u2\1kor,r'anie
l'ieczl,ste
Ll111Y1It

podlniolorn

o ()0 {. 0( (01

t2 BLrdynki.
lokale i

obiekh,
ltzynl9nl
lqdou,q i

u,odne.j

r).00 ( 4l(jll6.l_l

1,3 LL'zqdzenia
techniczne i

lllaszyll\/

I 454 68 I .12 I I 84 662,67 4 6-39 344.09 t9t 55-.r -r74 94

t4 S OOKI

t anspol'lr.r

0.00 4t 841 013.83 ().00 (_(, .11 sil {)13.8-l I 6-lE 0E7 951.{)l

1.5 Inne Srodkr
fi'u'a le

5 007 180.08 142 579.04 tf 5 349 959. I 2 l6l 68o 97..1.9..1

rodki hl'nle
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tr r | | | | I
1,1 Szczeg6lol,y znkles zmiah rvarto6ci glup rortzajolvych 6rotll<6rv trrvalych ot'az lvirttoSci niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj Umot'zenie Stan/r'ok \!:rrtoSt netto

Lp \\tyszczeg6l
nienie

Stnn
umolzenia

na poczqtek
loku

obrotorvego

Akturlizrcjn Amortyzacja
zn rok

Inne
zwiekszeniir

Irure
zmnipiszenin

Stnn
umolzenia
nn koniec

loku
oblotorvego
(14+15+16

+17-18)

Stan nir
pocz4tek loku

oblotorvego
(2-r4)

Stnn na koniec
lokrr

rblotowego (13-
1e)

(14) (1s) (16) (11) (18) (1e) (20) (27)

I \Var-toici
niematerialne
I pla\Mle

242 (i92,12 ,)) 1 736,48 t),t]0 00( 244 429.211 I 0 1 97.54 5 827,1 8

Jlodki tnvale 2000 141

648.01
0 0l') 44 8_iE 162,52 0,00 40 831 610.54 2 001 414

499.99

184 640 165.55 l9t 269 9lE.,t s

t1 lirrnty {{) 0,r)0 0 ttO 000 0.01) 000

l.l I Gtnn1l,

stanou'i4ce
rvlasno{6
jednostki

samor zqdu
tet'r4ot i'I uego,
p1'zeKazl/\Nalle

LIZ\4ko\\rallre
\\'l eczl/ste

il1nynr
podr.niok.rnr

0.(.)(l t) 00 000 0 (0 t).0( 0.00 ]X ir.0fl

12 IlLrdvnki.
lokale i

obieklv
inzt'uterti
l4dorvej i
u,oduej

1 r_)76 95-l 78 t),00 88 229,78 J0r (c I t65 181.s6 339 162 65 I 250 9-12.8?

t3 Lltz4dzetria
lechniczne i

nlaszYl'tY

I l-s 377 646,G r r0 l3 t3t 031,42 (l.0r,r 1 427 409.13 117 08t 268.63 47 909 412,92 44 472 I06.-11

t ..1 St'odki
tl.anspol'tu

1581 -51-5

605,89

0,00 r 9 209 57?.1 3 0.00 37 839 575,95 r 562 905
6(t1.01

55 271 999.68 75 I 82 344.96

l5 Lrte (r'odki

tl'wale

2El 457 111,7{:) 0,00 t2 429 624.19 r,)t0 1 564 625,1( 293 322 44(),13 lJo I l9 57r).30 70 164 534.2 l

1,2. Aktualnn u'artoSd I'vnko\\,ir Slodk6rv trrvalych, w tym tl6bl kulturl - o ile jednostkn tlysponuje tnkimi inlbrmacjnmi:

Lp Glupa lotlznjolvn WartoSd nctto (Stan
nir koniec loku

obroto$,ego)

Vl/altoSI r'ynkon'a Dodntkorve informacje

ll Gr unh, 0.00 0.00

lll $ t\,tl1 dobra kultrfy 000 0,00

I2 BLrdynki. lok'le
oLriekf i12-r,1ie1ii
Lqdou,ej i tvodnej

0.00 0.0c)

t2l u, tynr dobla kulhu y 0,00 0.00

t,3 Ut'zqdzenia
techniczne i
tllasz\/t1\/

000 000

r.3 1 \\ tynr dobr n kultnry 0,00 0,00

I,4 Srodki transpor'tu 000 0.00

t4l w lynr dobra kr.rltm'y 000 0,00

15 hne 3r'odki tlwale 0,00 000

1.5.1 w tl'm doLrla kr.rltur'], 0,00 0.00

1.3. Dlugotelminole aktywa

K'r,r'otrr dokonnnyclt w h'nkcie
loku obrotolvego odpis6$'
nktunlizujrlcl'ch tva t'toS(

tllugoterminou'ych erktyrv 6u'
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1,4, Gnmty uilkowane wieczyScie

Lp Opis Kwota Dodatkowe inforrnacje

WattoSd grunt6w
tt2)tkowan),ch wieczy{ci e

0,00

1,5. Srodki tt'lvale ui)iwane na podstawie um6w najmu, dzier2alvy i irurych um6w, w tym tytulu um6w leasingu

Lp Wyszcze96lrrienie iVattoS6 nieamortyzowanych
lub nieumalzanych przez

ietlnostkg 5r'odk6w trwalych,
uiywanych na podstawie
um6w najmu, dzierZau,y
i innych um6w, w tym
z tytulu um6w leasingu

Dodatkowe informacje

3runty 000

2 Budynki, lokale i
obiekt5, i112yn1t.i1

l4dowej i wodnej

000

3 Urz1dzenia
techniczne i

maszyny

000

4 Srodki transpoltu 0,00

5 Inne Srodki tlwale 0,00

1,6, Papiery u,artoSciowe

Lp Papiery
wartoSciowe

Liczba posintlanych
papier6w

rvartoSciowych

WartoSd
posiadanych

papier6w
waItoScio$'ych

Dodatkowe informacje

Akcje i udzialy 00c 0,00

2 Dluzne papiery
wartoSciowe

0,0c 0.00

3 Inne 0,00 0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizuj4cych wartoS6 naleinoSci, ze n'sknzaniem stanu na pocz4tek t'oku oblotowego, zwigkszeniach,
wykolzystaniu, r'ozwi4zaniu i stanie na koniec loku oblotowego, z uwzglgdnieniem naleinoSci finansowych jednostek samon4du
ter;.torinlnego (stan poiyczek zagloionych)

Lp NaleinoSci Stan na pocz4tek
loku obrotowego

Zwigkszenia Wykolzystanie Rozwi4zanie Stan na koniec loku
oblotowego

Nale2no6ci k6tkoterminowe 0,00 26 602.55 0,00 0,00 26 602,55

2 NaleZnoSci dlugoterminorve 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Lqczna krvota: 0,00 26 602,ss 0,00 0,00 26 602,55

1,8' Dane o stanie lezelrv wedlug celu ich utwolzenia nn poczqtek loku oblotowego, zwigkszeniach, wykor.zystaniu, r'ozwi4zaniu i stanie
koficowym

Lp Rezerwy
wedlug celu
utwolzenia

Stan na poczqtek
roku oblotorvego

Zwigkszenin Wykorzystanie Rozwi4zanie Stan na koniec loku
obrotowego

Dodatkowe
informacje

Rezerwy na
postgpowania
s4dowe

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

2 Imre 0,0c 0.00 0,0( 0,00 0.00

3 Lqczna
kwofa:

000 000 0.0( 0,00 0.00

1,9' Zobowi4znnia dlugoterrninowe o pozostalym od dnia bilansowego, plzewidywanym umow4 lub wynikajtlcym z innego tytulu
prarvnego, oklesie splaty

Lp Okles splnty Kwota Dodatkowe informacje
a powyZej I roku do 3 lat 0,00

D powyZej3do5lat 0,00

c :owy2ej 5 lat 0,0c)

-4czrra kwota: 0.00

1'10' Infotrnacja o kwocie zobowi4znf w sytuacji gtty jednostkn kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi Qensing
operacyjny), a $,edlug plzepis6w o rRchunkowo5ci bylby to leasing finansowy lub zwrotny
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Lp. Zobowi4zania Kwota Dodatkorve inforrnacje

I z tytulu leasingu
fitransowego

0,00

2 tytulu leasingu zwotnego 0,00

l.ll. Zobowi4zania zabezpieczone nn maj4tku jednostki (ze wskazaniem charakteru i fotmy tych zabezpieczeft)

Rodzaj Kwota W tym na ktywach Informacje

Lp Forma
znbezpieczenia

zobowi4zania znbezpieczenia hvalych obrotowych Dotlatkowe infotmncje

Kaucja 000 0,00 0,00 0,00

2 Hipoteka 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Zastaw (w tym
Lejesh'owy lub
skalbowv)

0,00 0.00 0,00 0,00

4 Weksel 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Przewlaszczeuie na

zabezpieczenta

0,00 0,00 0,00 0,00

6 iwarancja bankowa
ub ubezpieczeniowa

0,00 0,00 0,00 0,00

7 lrrne 0,00 0,00 0,00 0,0c

8 -4czrra kwota 000 0,00 000 000

l.l2.It4czrlur kwota zobowi4zafi warunkowych, w tym r6rvniei udzielonych plzez jednostkg gwalancji i porgczef, takie wekslowych,

niewykazanych rv bilansie, ze wskazaniem zobowiqzali zabezpieczonych na mnj4tku jednostki ornz chalakteru i formy tych zabezpieczei

Lp Rodzaj
zobowi4zania
waumkowego

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

Kwota

1 Nieuznatre
toszczeflla
wierzycieli

0,00

2 Jdzielone gwarancje
por'gczenla

0,00

3 Inne 0,0c

4 Lqczna ktvota 0,0c

1.13. \ /ykaz istotnych pozycji czynnych i biernych lozliczei migdzyoklesowych u' tym kwotg czynnych lozliczeri migdzyolo'esowych
koszt6.w stanowi4cych r.62nica miqdzy wartoSci4 otlzymanych finansowych skladnik6w aktyw6w a zobowi4zaniem zaplaty za nie

1,13.1 Czynne rozliczenia migdzyola'esowe koszt6w

Kod I
Czynne RMK Kwota

1,73.2-6 Rozliczenia migdzyoklesowe

Lp Rozliczenia
migdzyoklesowe

Informacje dodatkowe Kwotn

132 Jzylre RMK - Inne 0,00

13 3 Kvvota cz),rur),ch t ozli czei1

rni9dz1roft1s56Ysye1

koszt6w (stanowi4ca
r62nicA migdzy wartoSciq
ott'z),urauj,oh fiuausorvych
skladnik6w aktyr,v6w a

zobowi4zani en zaplaly za
n1e)

0,00

134 Bierre lozliczenia
nrigdzyoklesowe koszt6w

0,00

13 ,5 Rozliczeuia
migdzyoklesowe
plzychod6w -
16wnowartoS6
ott'zl,manYch lub
naleZnysh dochod6w
bud2etoraych dotycz4c1,efi
przy szly ch lat obrotowl,ofi ,

w tynr z f4ufu um6w
dhrgoterminowych

Dotyczy dochod6u,budzetowych - ttaleZttoici a tytu'lu szk6o 4 498,26

13 6 Rozliczenia
nrigdzyokesorve
przychod6w - irrne

0.00
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1,14, Lqcznn krvota otrzymanych przez jednostkg gwarancji i porqczeri niewykaznnych w bilansie

Lp Opis Kwota Dotlatkow e inforrnacj e

L4czna kwota
olrzynanych przez
jednostkg gwarancji i
porgczeri

niewykazanych w
bilansie

856 l 17,15 gwar ancjo bankowe nale2ytego wykotrania kont'aktu w 201 9 r

Page 7 of8

2,5. Irme Inforrnacje

Lp Wyszczeg6lnienie Opis Kwota

z> hrne infomracje nie dotyczy 0,00

1.15. Kwota wyplaconych Srodk6w pieni92nych na Swiadczenia pracownicze

Lp Wyszczeg6l nienie Kwota Dodatkowe inforrnacje

Odprawl, enrerytahre
I rentowe

I 516 624,30 odprawl, emery4alne i lentowe dla pracoultik6w, odpraury enrery4alue i lentou,e Zolnieru5,

2 Nag ody
iubileuszowe

t 809 420,23 nagrodl, jubileuszowe

3 Inne i 59 085 639,39 wydatki osobowe niezahczane do wynagrodzeit, naglody, renty, wydatki osobowe niezaliczane
do wynagrodzeir, w;,nagrodzenia osobowe pracownik6w, ekwiwalenl za niewykorzystany ullop,
dodatkows wynagtodzenie roczng uposa2enia 2ohrielzy, inne naleZnoSci |olnieruy zawodor,rn/ch,
dodatkowe uposaZenie roczne, skladki na ubezpieczenia spoleczne, la fundusz pracy, PFRON,
dodatkowe wynagrodzenie z azasowe pelnienie obowi4zk6w stuZbowych, dodoatkowe
wyuagrodzenie rzecznik6w dyscyplinarnych, pozostale wynagrodzenia, r'6wnowaZniki pienigZne
w zar.nian za wy2ywienie w naturze, za umundnrowanie i (rodki higieny, ekwiwalent za
niewykorzystany urlop, szkolenia|otnierzy, zakup uslug zdrowotnych. odpis na ZFSS. szkolenia
praoor",nik6w, skladki na fi.rndusz emeD4ur pornostowych

Kwota razem t62 4tI 683,92

1,16. Inne infornacje

Lp Opis Dodatkowe informacje

t16 Inne infonlacje nie dotyczy

2,1. WysokoSd odpis6w aktualizuj4cych wartoS6 zapas6w

Lp Wyszczeg6lnienie Kwota

Materialy 0,00

2 P6lprodnkty i plodukty w toku 0,00

3 Prodnkty gotowe 0,00

4 Towary 0.00

5 Kwota razem 0,00

2.2, Koszt wytworzenia Srodk6w trwnlych w budowie, rv tym odsetki oraz r'62nice kursowe, kt6re powigkszyly koszt wytwolzenia Sl'odk6w
tlalych w budowie w roku obrotowym

Lp. Wyszczeg6lnienie Kwota

Koszt rv)4rvorzenia (rodk6rv trwalych w budowie 0.00

2 W tym - odsetki 0,00

3 W tynr - r62nice l<ursowe 0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej warto5ci lub kt6re wyst4pily incydentalnie

Lp V/yszczeg6lnienie Opis chalakteru zdarzenia I(wotn

Przychody - o
n adzwyczajnej wartoici

0,00

2 Przychody - kt6r:e
wyst4pily incydentalni e

0.00

3 Koszty - o nadzwyczajnej
wartoSci

0,00

3 Koszty - kt6re wyst4pily
incydentalnie

0,00

2.4' NaleinoSci z tytulu podatk6w realizowanych plzez olgany podatkowe podlegle ministlowi wlaSciwemu do spraw finans6w publicznych
wyknzywanych w sprawozdaniu z wykorurnia planu dochod6w budietowych

Lp Wyszczeg6lnienie Kwota

24 NaleznoSci z frhtht podatk6w realizowanych przez orgary podatkowe podlegle ministrowi wlaiciwemu do splaw
finals6w publicznych wykazyu,anych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6u,budZetoilych

0.0t
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3. Inne Informacje nie wymienione powyieJ, jeieli moglyby w istotny spos6b wplyn46 na oceng sytuacji maj4tkowej i finansowej oraz

wynik finansowy jedhostki

Lp Inne InformacJe Opis

3 Inne informacje nie wymienione powy2ej, je2eli moglyby w istotny
spos6b wptyn4i na oceng sytuacji maj4tkowej i finansowej oraz
wynik finaflsowy.jednostki
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G16wny Ksiggouy

Michal i\llkola\rzil<

29-06-2W0 ll:25:5'/'

https://ebs-trezor.mf.gov.pI/OA*HTML/OA.jsp?page:/dmloraelelapps/xxext/rep/xxre. ,, 2020-06-29


