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I

Nazwa jednostki Z 1 B aza Lotnictwa Takty cznego w S widwinie

2 iiedziba jedriostki iwidwi-n

3 Adres jednosthi P olczyhska 32 7 8-3 0 1 Swidwin

t4 Podstawowy przedm iot dzialalnoSci jednostki Podstawow4 dzialalnoSci4 Bazy jest zabezpieczenie finansowe I

Iogistyczne.lednostek organizacyjnych resortu obrony narodowe.j
przydzielonych na zaopalrzenie zgodme z planern przydzialow
gospodarczych resortu obrony narodowej, zabezpreczenie finansowe r

logistyczne jednostek organizacyjnych resofiu obrony narodowej
innych w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sil Zbro.jnych RP
Zadaniem Bazy jest zabezpieczeme i ubezpieczenie dzialan bolorvych
i.procesu szkolenia eskadr lotrriczych bazujzlcych na lotnisku ra, nt

Swidwin i Miroslawiec oraz innych jednostek i pododdzialow
wykonujqcych zadaniaz lotniska Bazy lub innych lotnisk, ktorych
jedlostki organizacyjne resortu obrony narodowej pozostaiQ na

zaopatrzenit logistycznym r finansowym, w tyrn statkow
powietrznych panstw sojuszniczych w ramach HNS

2 )kres sprawozdawczy loczny-2020

3 Agregat? (Tak / Nie) Nre

4 nowienie przyjgtych zasad (potityl<i) rachLrnkowoSci Polityka rachunkowo6ci 2I BLT opracowana zostala na podstawie
Wzorcowej Polityki RachunkowoSci z uwzglgdnieniem specyfiki
bazy Ksiggi rachunkowe prowadzone s4 w Zintegrowanynr
Wteloszczeblowy Systemem Informatycznyrn Resortu Obrony
Narodowej. Celem polityki rachunkowo6ci jest ustalenie jednolitych
zasad rachunkowoSci, w szczegolnoSci dotycz4cych, zasad
prowadzenia ksi49 rachunkowych; metod i terminow inwentaryzac.ii
skladnikow maiAtkowych; metod wyceny aktyw6\, r pasywor,r, W
bazie wystgpuje liriowa metoda amortyzacji, natorniast Srodki tnvale
meprzekraczajEce l0 000 zt. podlegajqjednorazowemu umorzeniu u,

miesi4cu przyjgcra do nZywania; drodki trwale przechowywane na

zapasie wojennym i nrobilizacyjnym podlegaj4 anrortyzacji zgodnie z
wykazem stawek amoftyzacyjnych; dla rzeczowych aktywow
obrotowych prowadzi sig ewrdencjg iloSciowo-rvarloSciow4,
ewiden c.j 4 iloSci owq objQte s? opakowarlia, pieczqtki, wyposa;Zsn ie
odniesione w koszty w molnencie wydania do zu2ycia. Rachunek
zyskow i strat sporz4dza sig iv wariancie porownawczyur w ztviqzl<tt z
powyzszym ponoszone koszty uinu-je sig wyl4cznre na kontach
zespolu 4 orazT ,na saldo konta wyniku finansowego skladajq sig
wszystkie salda wszystkich kont wynikowych Ustalenie to odbywa
sig podczas procesu zarnknigcia roku Okresarnj sprawozdawczyrni sq

poszcze96lne miesi4ce roku obrotowego. W okresach
sprawozdawczych nastgpuje przeksiggowanie sald kont 222 oraz223
na konto funduszu jednostki Warto3c nale2noSci aktualizuje sip
poprzez dokonanie odprsu aktualizuj4cego naleZnosci nie pozniej ni2
na dzielr bilansowy, naleZnoSci unorzone, przedawnione lub
nieSci4galne zmniejszaj4 dokonane odpisy aktualizuj4ce Kazdy
przypadek niezaplaconej naleZnoSci jest rozpatrywany indyu,idualnie.
w tym celu analizor,vany.jest stopien prawdopodobieristlva ich zaplaty
Odpis na zakladowy Fundusz Swiadczen Soc.lalnych ewidencjonuje
sig w terminie do konca I kwartalu w wysokoSci planowanej na dany
rok budZetowy, na podstawie naliczenia tego JlnduszLr Ponoszone u,

Jednostce wy datki doty cz4ce optat abonamentowych, u bezpi eczeri,
podatkow od Srodl<ou, transportu, odpisu na ZFSS, prenurnerat nie
podlegaj4 rozliczenirl w czasie za po5rednictwern konta 640 ze
wzglgdu na nieistotny rvplyw na sytuacig finansow4 i rzetehre
przedstawienie sytuacjr maj4tkowej i wyniku finansowego Operac.je
te s4 ksiggowane w kosztach rniesi4ca, w ktorym zakup zostal
dolionany. WarloSc pogoto\^,ia kasowego ustalona jest w u,ysokoSci
20000.00 zl kasa budZetowaoraz 20000,00 zi po przeliczeniu kasa
u,alutowa Ujgcie w ksiggach rachunkowych wszystkich osiEgnigtyctr
prz1ro1,aaa,t izwi4za:nttch z ninri koszt6w dolyczqcyc|t danego oj<resu

sprawozdawczego odbywa srg wedlug zasad: termin dla sprawozdan
rrresigcznych trzeci dziei nastgpnego miesi4ca; dla sprawozdari za
miesiqc grudzien trzynasty dzreri stycznia llastQpnego roku; dla
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sprawozdari budZetowycli rocznych dwudziesty dztei styczma
nastgpnego roku NaleZne dodatkowe wylagrodzenie i Lrposa2enie
(oczne oraz wynagrodzenia za grudziei wyplacane w styczniu, odnosi
siE w cigZar kosztow dzialalnoScijednostki i r,vykazuje rv

sprawozdaniu za rok obrotowy kt6rego dotycz4, Realizorvane
dochody bud2etowe podlegai? ewidencii na l<ontach pozostalych
przychodow operacyinych oraz przychod6w finansowych. Pomigdzy

ami podteglyrni IW s p SZ dokonywane s4 wyl4czenia
wzajemnych rozliczei za poSrednictwem SI TREZOR, rch warto6c

niana iest w Zestawieniu zmian fi.rnduszu I

4.1 Metoda amoltyzacji

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

2 netoda liniowa Srodkr trwale w ktorych warto66 pocz4tl<owaprzekracza 10000,00 z1 amorlyzacja odbyr;va sig rnresigcznre na

podstawie wykazu rocznych stawek amorfyzacyjnych okeSlonych w przepisach o podatku dochodowym od
os6b prawnych. Srodki trwale zaliczane do sprzgtu wojskowego rrmarza sig i arnorlyzu.je przy zrslosowarrirr
stawek okre6lonych przez Miurstra Obrony Narodowej w Wykazre stawek amortyzacyjnych oraz synrboli
klasyfikacji Srodl<ow trwalych dla sktadnikow maj4tkowych zaLiczonych do grupy i sprzgtu wo.lskowego
nabytych w waftoSci pocz4tkowe.j przebaczajqcej kwotg 10,000 zl Sprzgt wojskowy to "wyposaZenie
specjalnie zaprojektowane lub zaadoptowane do potrzeb wojsl<owych t przeztaczone do uZyciajako brori,
amunicja lub materialy wojenne", o kt6rym mowa w arL 2 pkI8a ustawy z dnia29 styczma2004 r Prawo
zam6wieri publicznych, Nowoprzyjgte Srodl<i trwale oraz wartoSci niematerialne i prawne Lrmarza srg i

amortyzujepocz4wszy odnastgpnegomiesi4capomiesi4cr.rwkt6rynrprzyjgto.jedou2ywania WydanieSrodka
trwalego zmagazynlu\zytku bie24cego w celujego przechowywania ua zapasie wojennym i rnobrlrzacyjnyrn
jest podstaw4 do rozpoczgcia naliczania amortyzacji tego Srodka W czasie przechowywania tego Srodka

trwalego na zapasie wojennyn i mobilizacyjnym naliczanie amortyzacji nie ulega zawieszeniu. Do ulepszonych
Srodk6w tn/valych, warto6ci nienraterialnych i prawnych (zakupionychjako u2ywane lub otrzymanejako dary
od poprzedniego uzytkownika) wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji wiednostce stosuje sig

dotychczasowe (przypisane do danego skladnika majqtkowego) stawki amorfyzacyjne

4 Srodki tnvale o wartoSci
nieprzekracza-iqcej I 0 000
zl, podlega-j 4 jedrlorazowo

umorzeniu w 100% w
miesiqcu przyjpcia do

u2ywania, przez spisanie w
koszty

Srodki trwale o waftodci nteprzekraczaj4cej l0 000 zt, podlegaj4.iednorazowo umorzeniu w 100% w nriesi4cu
przyjgcia do u2ywania, przez spisanie w koszty. Pozostale Srodki trwale, sprzgt u,ojskowy ewidencjonowauy na

koncie 017 oraz wartodci niernaterialne i prawne o wartoSci nieprzekracz4i4cej wielkodci ustalone.i rv przepisaclr
o podatku dochodowym od os6b prawnych tj 10 000 zl, u.ymuje sig w ewidencji Srodk6w tr-walych jal<o rna.l4tek

niskocenny a ich wartoSc pocz?tkowa jest jednorazowo odpisywana w cigZar kosztow materiator.r, pod datq

oddania do uzytkowauia

4.2 Nletody vvyceny aktyw6w i pasyw6w

Srodki trwale oraz rvarloSci niematerialne i prawue r!mt{e sig rv ewidencji rv rvartoSci poczqtkowe.j, za ktorq
uwaZa sig w razie odplatnego nabycia- ceng nabycia W przypadku braku nroZliwoSci nstalenia ceny nabycia
skladnika aktywow, a r.r,szczegolno6ci przy.jgtego nreodplatnie, w tym w drodze spadku lub darowtzny, akLyrva

wycenia sig wedlug ceny sprzedaLy takiego samego lLrb podobnego przedmiotu lub wedlug ustalonej cery

rynkorvej z dnia nabycia Do wartodci pocz4tkowej Srodka trwalego nie zaltcza sig koszt6w przeszkolenia
pracowrih6rv u,zakresie obslugi nowo pozyskanego Srodka trwalego, z wyj4tkiem przypadku, gdy koszty te

zostalyobjgtecen4nabyciaSrodkatrwalegoiniemo2liwejesttchustalenielubwiarygodneoszacowanie W
razie odlqczema od Srodka trwalego czgSci skladowej, dodatkowej lub peryferyjnej, wartoSc pocz4tkou,4 tego

Srodka zmniejsza sig o ro2nicg migdzy cen4 nabycia (kosztem wytworzenia odl4czonej czgSci) a przypadaj4c4
na ni4, w okresie pol4czenia, sumg odpis6w amortyzacyjnych obliczona przy zastosowaniu metody amortyzacii
i stawki amortyzacyjnej stosowanejprzy obliczeniu odpis6w arrortyzacyjnych tego Srodka tn,atego Na dztei
nabycia lub powstania ilrwestycje dlugoterminowe ujmuje sig w ksiggach rachunkowych w cenach uabycia

Skladniki rnaj4tku trwalego zakupione (oplacone) przezupowa2nione osoby poza granrcami parisfwa w walucie
obcej (gotowk4, przelewem lr"rb kart4 platnicz4) przyjmuje sig na ewidencjg w cenie ich nabycia (po

przeliczeniu na walutg polsk4) na podstawie dostarczonych do kaju dowodow ich zakupLt Przychody zbiororv
bibliotecznych pochodz4cych z zakupu uirnuje sig w ewidencji wedtug cen nabycia powigkszonych o

niepodlegaj4cy odliczeniu podatel< od towar6w r r.rstug. Do ceny nabycia nraterialow bibliotecznych nie wlicza
sig kwot w,ydatkolvanych na ich oprawg i konserwacjg

wg cen nabycia

wyceniane wg kosztu
wytworzenra

Koszt wytworzenra we wlasnyrl zakresie Srodka trwalego obejmuje koszty pozostaj4ce w bezpoSredlitn
zwt4zku z montazeDr, ulepszeniem (rodka trwalego oraz dostosowaniem montowanego, ulepszonego Srodka

trwalego do uZytkowania, glownie wafioSi zu2ytych materialow bezpo6lednich lub uslr.rg bezpo$rednich Do

kosztow wytworzenia nte zalicza sig kosztow powstalych po oddaniu Srodka trwalego do u2ytkowania
Produkty wytwarzane na potrzeby RON przez instytucje do tego powolane nie powodui4 konrecznoSci ich

wyceny, Koszty wytworzenia ponosi i ervidenc.jonu.je instytuc.ja wytwarzaj4ca te produkty a nastgprlie

przekazLrje je (pozabilansowo) do uZytkownrkow,

Srodki tr-wale oraz waftoSci niernaterialne i prawne W przl,padku braku moZliwoSci rLstalenia ceny nabycra
skladtrika aktywow, a w szczegolnoSci przyjgtego nieodplatnie, akfywa wycenia sig wedlug ceny.sprzedaZy

takiego sarnego lub podobnego przedmiotu lub wedfug ustalonei ceny rynkowej z dnia nabycia Srodki trwate
oraz wafiodci nienraterialne r prawne nabyte w drodze darowtzny ujmuje sig w ewidencji w wartodci rynl<owe.j z

dnianabycia, chyba2e umowaonieodplatnynprzekazanruokreSlatgwafloScwni2szejwysokoSci Roszczenta

wobec os6b odpowiedzialnych za niedobory zawinione (szkody) ustalane s4 w aktualuej wafloSci ryttkollej
niedoboru Roszczenieztytufuniedoboruuzywanegosktadnikamaj4tkuustalasiewwaftoScinetto

wyceniane wg u,artoSci

rynkowej z dnia nabycia

Srodki trwale otrzymane w ranrach centralnego zaopatrzenia Srodki trwale stanowi4ce wlasnoSi Skalbu
stwa otrzymane na podstawie decyzti wlaSciwego organu s4 wyceniane w wartoSci okreSlonei w tej decyz-ji

rlryceniane wg wartoSci

i w decyzji
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6 wycenlalre wg wartoscl
wynikaj 4cej z posiadanych
dokumentow lub wyceny
komisir rnwentarryzacvinei

wyceny dokonr.r j e srg przez przemno2enie spisanych na arkuszach iloSci przez stosowanq w ksiggorvoSci cen q

ewtdency.in4, jest to wycana na potrzeby rozliczenia inwentaryzacji, w tym os6b odporviedzialnych materialnie

7 wyceniane w wysokoSoi
kosztow poniesionych w
zwi1zku z ich nabycienr

Srodki trwale w budowie wycenia sig na dzien bilansowy w wysokoSci ogotu koszt6w pozostaj4cych r,r,

bezpoSrednim zwiqzku ich nabycrern Iub wytworzeniem, pomnie.jszonych o odpisy z tytutu trwalel utraty
wal'roscr

8 wyceniane wg wartoSci
nominalnej

aktywa pienigZne, nale2nodci, zobowi4zama, fundusze wlasne oraz pozostale aktyrva i pasyrva Aktywa
pienigZne na dzieh bilansowy wycenia sig w warto5ci nominahrej, tj l4cznte ze skapitalizowanymi,
zarachowanymi odsetkami, Nale2riodci ujmuje sig w ksiggach rachunkowych na dzieh ich powstania i wedhrg
wartoSci nominalnej. Nie rzadziej niL na dziei bilansowy, naleZnoSci wycenia sig w kwocie wymagane.j zaplaty,
z zachowaniem zasady ostro2noSci, z tym 2e odsetki ujmuje sig w ksiggach nie po2niej ni2 na koniec kaZdego
kwartahr, Zobowi1zantaujmuje sig w ksiggach rachunkowych na dzieh powstania i wedlug wartoSci
trominalnej, Nie rzadziej niL na dzrei bilansowy, zobowiqzania wycenia sig w kwocie wyrragajqce.j zaplaty, z
tym 2e odsetki ulmuje sig w ksiggach nie po2uiej niZ na koniec kahdego kwartalu, Zagraniczne Srodki pienigzne
przechowyr,vane w kasie ujmuje sig w ich warto6ci nominalnej wyraZonej w walucie obcej z podzialem na
poszczeg6lne waluty oraz w zlotych polskich po przeliczeniu wedlug kursu faktycznie stosowanym w tym dniu
odpowiednio dla zakupu i sprzeduZy ustalonego przez NBP. Dopuszcza sig, aby w trakcie roku bud2etowego
Srodki pienigZne przechowywane w kasie oraz operacje zaplaty nale2noScr lub zobowi4zan w obrocie
gotowkowym byly wyceniane wedlug faktycznego kursu dotycz4cego danej transzy walr.rty przy zaloaentv,2e
w pierwszej kolejnoSct rozliczane sQ transze najstarsze wg rnetody FIFO. Udzielone zaliczkobiorcon't zaliczkt
stale w walutach obcych przeliczane s4 na walutg polsk4 wedtug kursu z dniajej wyptaty b4d2 uruchomienia.jej
pieruszejtrauszy WszelkieuzupelnieniazaliczekstalychdojejmaksymalnejwysokoSciwycenianesqwedlug
kursu obowiqzuj?cego w dniu jej uzupehienia Rozliczenralychzaliczekdokonywane sqprzy zastosor,vaniu
metody FIFO. W przypadku zwigkszenia limitu zaliczki sta]ej przyjrnuje srg kurs obowi4ztsl4cy w dniu wyplafy
kwoty zwigkszaj4cej limit,

9 zakupione materiaty
odnoszone sq bezpoSrednio
w cigZar koszt6w w dniu ich
zakupu

gazely, czasopisma, prenumeraty, aktualizacje program6w komputerowych, ozdoby chornkowe, kwiaty, zakupy
z funduszu okolicznoSciowego, materialy do poslugi retigrjnej. zakupione materialy odnoszone sE bezpoSrednio
w ci?Zar kosztou,w dntu jch zakupu, BezpoSrednio w koszty w momencie zakupu lub bezplatnego otrzymania
skladntkow rnaj4tkowych z innychjednostekzaltcza sig druki, gazety, czasopisma, biuletyny, prer.rulneraty,
pojedyncze egzemplarze ksi42ek (literatura fachowa, poradniki el<onomiczno-finansowe), filmy foto - zdjgcia,
aktualizacje dotycz4ce archiwizacji i modyfikacji programow komputerowych, aktualizacje programow
f<o:rrputetowych aktualizac.ye literatury fachowej nabielqce potrzeby stuZb, ozdoby choinkowe - Swiqteczne
znicze kwiaty, napoje, slodycze -przeznaczone na cele reprezentacyjne, bilety komunikacji miejskiej,
odczynniki i materialy chemiczne rdywane w laboratoriach Wojskowego OSrodka Badawczo WdroZeniowego
Slu2b Mundurowych Paliwo zakupione i wlewane bezpo6rednio do zbiornikow samolot6w, samochodow,
okrgtow i imych ruz4dzeiijest traktowanejalco wydane do zuzycrai odnoszone bezpoSrednio w koszty w
momencie przyj gci a skladnrka maj 4tkowego

l0 ceny ewrdencyjne
rnaterialow w magazynie
ustalono na pozionrie cen
zaKupu

do ewidencji materialow stosuje sig ceny ewidencyjne w wysokoSci rzeczywistych cen zaknpu lub nabycia
Rozch6d materialow jest wyceniany wedlr-rg ceny Sredniej wazonej, dla kaZdego indeksu rnaterialowego,
ustalarrej po kaZdym przycltodzie i rozchodzte

12 ewidencia material6w
niskocemrych pror,vadzona

rloSciowo

materialy niskocenne wydane do il2ytkowania prowadzone s4 tylko iloSciowo, dotyczy artykulorv biurowych
wvdanvch do uZvtl<owania

13 lnne nale2noSci i zobowi4zania w l<u,ocie wymagaj4cej zaplaty wycenia sig nie p62niej niZ na konrec kwarlalu,
wedlug zasad obowiqzuj4cych na dzier'r bilansowy, Na dzieri bilansowy skiadniki aktywow i pasywow
ulirazonew walucie obcej wycenia sig po kursie Srednirr r.rstalonym dla danej waluty,przez Narodoray Banl<
Polski na ten dzieri.

5. Inne informacje

II. Dodatko*,e informacie i obiaSnienia

1.1 Szczeg6lorvy zakres ztnian wartoSci grup rodzajowych Srodk6w trwalych oraz warto6ci niernaterialnych i prau,nych (A)

Rodzaj Zwigkszenia

Lp. Wyszczeg6l
n ien ie

WartoSi
pocz4tkorva

(brutto) stan na
pocz4tek roku

obrotowego

Aktua lizacj a Nabycia Przemiesz czenia
we\YnQtrzDe

Inne 096lem
zwigkszen ia
(3+4+5+6)

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

WartoSci
nrematerialne
I prawne

250 256,38 000 000 000 00( 0,00

Srodki tn,ale 2 t95 744 4t8,34 000 35 0i4 t83.t6 3 292 193.t2 00( 38 306 376,28

ll Grunty 0,00 000 0.00 000 00( 000

llt Grunty
stanowrace
wlasnoSc

san]orz?ou

000 000 0.00 000 000
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terltorialnego,
przekazywane

n2ytkowanie
\\/reczyste
illnym
podmiotorn

L2 Budynki,
lokale I

obiekty
minierii
lEdowej i
wodnej

2 4t6 116,43 000 00( 00( 000 000

t3 Urzqdzenia
techniczle i

rnaszyny

l9l 5s3 374,94 00( 7 83t 22t,98 00 000 7 83 r 22 i.98

t4 Srodki
ransponu

t 638 087 952.03 0,00 21 441 506.1'l 000 000 21 441 s06,t1

1.5 lnne Srodki
trwale

363 686 9',14,94 0,00 5'/41 455,01 3292 t93,t2 000 9 033 648, i 3

2 Srodki trwale
piac6wek

0.00 000 000 000 0.00 000

I'l Szczeg6lowy zakt'es zmian wartoSci grup rodzajowych Srodk6w trwalych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych (B)
Rodzaj ZmnieI szen ta Og6lem

Lp Wyszczeg6l
n ien ie

Aktualizacj a Rozch6d (np.
likwidacja,
sprzedaL)

Przemiesz czenia
wewngtrzne

Inne Og6le m
zm niejszenia
(8+9+10+1t)

Wa rtoid
pocz4tkowa

(brutto) stan na
koniec roku
obrotowego

(2+7-t2)
(8) (e) (10) (ll) (12) (t 3)

WartoSci
nrematerialne
r prawne

000 597,80 000 0,00 591,8( 249 658.58

Srodki trwale 0,00 r 5 955 334,4 l 3 292 t93.t2 000 19 241 527,53 2 214 803 267 09

lt Grunty 0.00 000 0.00 000 00( 000

1ll Grunt1,
stano\vrEce
wlasnoSc

lednostki
samorz?ou
terytona|nego
pnekazywane

uZytkowanie
wreczyste
lnnynl
poonlrolonr

000 000 000 000 00 000

l2 Budynki,
lokale i

obiekty
lnzynrefll
l4dowej i
r'vodnej

000 00( 000 00( 00c 2 416 116,43

1,3 Urz4dzenia
techniczne i
rraszyny

000 '1 020 992,t l 3 028 226 90 0.00 100492t9,01 | 89 335 377.9 |

t4 S rodki
transportrr

000 6 349 460,21 234 806.22 000 6 584 266,43 1 652 945 t9t 11

1.5 Inne Srodki
rwaie

000 2 584 882,09 29 i 60.00 000 2 6t4 042,09 370 t06 580 98

2 Srodkr tnryale

placowek
000 0,00 000 000 000 00c

l.l Szczeg6lowy zakres zmian waltoSci grup rodzajowych Srodl<6w tlwalych oraz wartoSci niematet'ialnych i prawnych (C)

Wartosd uetto
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Lp. Wyszczeg6l
n ien ie

Sta n

umorzenia
na pocz4tek

loku
obrotowego

Aktualizacj a Am o rtyzacj a
zzt t'ok

Inne
zwigkszen ia

Inne
zm niejszenia

Stan
umorzenia
na l<oniec

roku
oDrotowego
(l 4+15+16

+1 7-1 8)

Stan na
pocz4tek rol<u

obroto\,t,ego
(2-r4\

Stan na honiec
lol<u

rbrotowego (13-
t9)

(14) (ls) (16) (17) (18) (1e) (20) (21\
WarloSci
niematerialne
I prawne

244 429,2A 000 4 310,36 0,00 597,80 248 201.76 5 827,18 I 456,82

Srodki trwale 2004474
499,99

0,0( 36915 599;/l 0,00 00c 2 04t 39A
099,70

t9l 269 918,35 t73 4t3 t61 79

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

rll Cmnty
stallowr4ce
wlasnoSc
jednostki
samorz4du
terytorialnego,
przeKazywane

u2ytkowanie
wleczyste
lnnym
poonrolom

00( 000 000 000 00( 00( 000 000

12 Budynki,
lokale i

obiekty
rnzynierir
l4dowej i

wodnej

| 65 | 83,56 000 88 229,78 0,00 000 | 253 413.34 | 2s0 932,81 I t62 703.0(

l3 Urzqdzenia
techniczne i
rnaszyrly

r41 08t 268.63 000 185 365 99 00( 00c 14',7 266 634,62 44 472 t06.31 42 068 143,29

t4 Srodki
transportu

| 562 905
607 ,0'/

000 20 ss6 428 29 000 00( I s83 462
035,36

75 t82 344,96 69 483 | 56.4 |

t5 Inne Srodkr
trwale

293 322 440,13 000 | 6 085 575.65 0,00 00( 309408016.38 10 364 534,21 60 698 564,60

l'2' Aktualna n'arto(d rynl<owa Srodk6u'trwalych, w tym d6bl l<ultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:
Lp Glupa rodzajowa WartoSd netto (Stnn

na koniec roku
obrotowego)

Warto66 rynkowa Dodatkovle infolmacie

t.l j runty 0,00 0,00

111 w tym dobra kultury 0,00 0,00

12 Budynki, lokale i
obiekty inZynierii
l4dowej i wodnej

0,00 0,00

r2l r,v tyrr dobra kultlrry 0,00 0,00

t3 Urzqdzenia
technrczne i
maszyny

0,00 0,00

l3l w tynl dobra kultury 0,00 0,00

t4 Srodki transportu 0,00 0.00

141 w tynr dobra kuJtury 0,00 0,00

l5 lnne Srodki trwate 0,00 0,00

l5l w fym dobra kultury 0,00 0,00

1.3. Dlugoterminowe aktywa

Lp. Dlugoterm inowe
a kty tva

Kwota dokonanych w trakcie
roku obroto$,ego odpis6w

a lttua lizuj 4cych wa rtoSd
dlugoterminowych aktyw6w

tlwalych

Dodatkowe infolmacje

niefinarsor,ve 0,00 nie dotyczy

2 finansowe 0,00 nie dotyczy
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1.10. Informacja o kwocie zobowi4zafi w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z pt'zepisami podatkowymi (leasing

operacyjny), a wedlug przepis6w o rachunltowo6ci bylby to leasing finanso'rvy lub zwrotny

Lp. Zoboli1zania Kwota Dodatkowe informacje

I z tytulu leasiugu
finansowego

0,00

2 z tytutu leasirlgu zwrotnego 0,00

1.5. Slodki tlwale uiywane na podstawie umdw najmu, dzier2awy i innych um6w, w tym tytulu um6w leasingu

Lp Wyszczeg6ln ienie WartoSd nieam ortyzowanych
lub nieumarzanych przez

jednostkg 5r'odk6w trwalych,
u2l.wanych nn podstawie
um6w najmu, clzierLawy
i innych um6w, r,r' tym

z tytulu um6w leasingu

Dodatkowe inlbrmacje

I Grunty 0,00 Ie dotyczy

2 Budynki, lokale i

obiekfy inZynierii
l4dowej i wodnej

0,00 rie dotyczy

3 Urzqdzenia
techniczne i

lnaszyny

0,00 nre ooryczy

4 Srodki transportu 0,00 nie dotyczy

5 Ime Srodki trwale 0,00 nie dotyczy

1.6. Papiery wartoSciowe

Lp Papiery
wa rtoSciowe

Liczba posiadanych
papicr6w

warto5ciowych

WartoSi
posiadanych

papier6w
wartoSciowych

Dodatkowe informacje

A.kcje i udzialy 0,00 0,00

2 Dlu2ne papiery
u,artoSctowe

0,00 0,00

3 lme 0,00 0,00

1,7, Dane o odpisach aktualizuj4cych wartoSd naleZno6ci, ze wsl<azaniem stanu na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszeniach,
wyltorzystaniu, rozwi4zaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzglgdnieniem nale2no6ci finansowych jednostek samolz4du
terytorialnego (stan po2yczek zagro2onych)

Lp. NaleZnoSci Stan ua pocz4tek
loku obrotowego

Zwiqkszenia Wyltorzystanie Rozwi4zanie Stan na koniec rol<u
obrotowego

Nale2noici krotkotenuinowe 26 602,55 00( 9 97 4,19 I 160,80 t5 467.56

2 NaleZnoSci dfugoterminowe 0,00 0,0( 0,0c 0,00 0,00

3 l-qczna k\\,ota: 26 602,55 0,00 9 914.1 1 160,80 t5 467.56

1,8. Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwi4zaniu i stanie
koricou,ym

Lp. Rezerwy
wedlug celu
ut\Yorze n ta

Stan na pocz4tek
roku oblotowego

Zwigkszenia Wykorzystanie Rozwi4zanie Stan na koniec loku
obrotou'ego

Dodatkorvc
inform acj e

Rezerrvy na
postQpowanla

s4dou,e

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

2 lrute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nle dotyczy

3 Lqczna
kwota:

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

l.9.Zobowi4zania dlugotermino'rve o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umow4 lub wyuikaj4cym z innego tytulu
pra\vnego, okresie splaty

Lp Okres splaty Kwota Dodatkowe informacje

a rowl,2ej I roku do 3 lat 0,00 Ie ooryczy

b rowy2ej3do5lat 0,00 nie dotyczy

c rowyZej 5 lat 0,00 nre dotyczy

-Aczna kwota: 0,00

https://ebs-trezol.mf,gov.pl/OA_HTML/OA.jsp?page-ldm/oracle/apps/xxextheplxxre...202I-04-20



l.ll. ZobowiqzanAzabezpieczone na maj4tl<u jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych z^bezpieczefi)

Rodzaj Kwota W tym na ahtywach Informacje

Lp Folma
zabezpieczenia

zobowi1zania zabezpieczenin trwalych obrotowych Dodatkowe infolmacie

Kaucja 0,00 0.0c 0,00 0,00

2 Hrpoteka 0,00 0,0t 0,00 0,00

3 Zastaw (w tym
rejeslrowy lub
skarbowy)

0,00 0,00 0,00 0.00

4 Weksel 0,00 0,00 0,00 000

5 Przewlaszczenie na

zabezpieczenta
0,00 0,00 000 0,00

6 Gwarancia bankorva
lr,rb ubezpieczeniowa

0,00 0,00 0,00 0.00

1 Inne 0,00 0.0( 0,00 0,00

8 L4czna kwota 0,00 0.0c 0,00 0,00

PageT of9

l.l2,l,4cznr kwota zobowi4zafi wat'unkowych, w tym r6wnie2 udzielonych przezjednostkg gwarancji i porgczcri, takZe wekslowych,
nicwykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowi4zari zabezpieczonych na maj4tku jednostki oraz charakteru i lbrmy tych zabezpieczeir

Lp. Rodzaj
zobowi4za nia
warrrnkowego

Opis charakteru zobowi4zania warunl<owego, w tym czy znbezpieczone na maj4tku
jcdnostki

Kwota

Nieuznane
roszczenla
wierzycieli

rie dotyczy 00c

2 Udzielone gwaranc.je

r por9czenra
ie dotyczy 0,0t

3 I nne Ie dotyczy 0.0c

4 L4czua [<wota 0.0c

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeh rnigdzyokresowych w tym kwotg czynnych rozliczefi migdzyokresowych
koszt6w stanowi4cych r62nicg migdzy wartoSci4 otrzyrnanych finansowych skladnik6w aktyw6w a zobowiqzaniem zaplaty za nie

1.13. 1 Czyn ne rozliczenia m i gdzyoklesowe koszt6w

Kod I Czynne RMK Kwota

1.13.2-6 Rozliczen ia miedzvokresowe

Lp Rozliczenia
m iedzvokresowe

Inlbrmacje dodatkowe Kwota

t.) 2 lzynne RMK - lture 0.00

l3 3 Kwota czynnych rozliczei
mrgdzyokresowych
koszt6w (stanowi4ca
r62nicA migdzy u,arto6cia
otrzynranych fi nansowy'ch

skladnik6rv aktywow a

zo borvr 4zaniem zaplaty za

nie)

0,00

134 Bienre rozliczenia
migdzyokresowe kosztow

0,00

t3 5 Rozl iczeni a
migdzyokresowe
przychodorv -
rowuou,artosi
otrzymanych lub
nale2nych dochodow
bud2etowych dctyczqcych
pr zy szly cl't I at o brotowy ch,
w tynr z tytulu umow
dhrgoterminowych

Dolyczy dochod6w budZetowych - nale2noSci a tytulu szl<6d 2 570.46

136 RozIczenia
nr igdzyoi<resowe
przychodow - irme

0,00

l.l4,l-4cznn kn,ota otrzymanych przezjednostl(Q gwarancji i porgczcri niewykazanych w bilansie

Dodatkowe informacie

zna kwota bankorve naleZytego wykonania kontraktu w 2020 r
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kg gwarancji i
por9czer.r

nieivykazanych u,
bilansre

Ll5. Kwota wyplaconych Srodk6w pienigZnych na Swiadczenia pracownicze

Lp Wyszczeg6l nienie Kwota Dodatkowe informacie

1 Odprawy emerytalne
r relltowe

3 293 649.04 odprawy emerytalne i rentowe dla pracownik6rv, odprawy ernerytalne i rentorve Zohrierzy

2 Nagrody

tubileuszowe

2 083 393,89 nagrody jubileuszowe

3 Inne 172 815 876.32 wydatki osobowe niezahczane do wynagrodzefi, nagrody, renty, wydatki osobowe niezahczane
do wynagrodzen, wynagrodzenia osobowe pracownik6w, ekwiwalent za nieraykorzystany Ln lop,
dodatkowe wynagrodzenie roczre, uposazenia iolnierzy, inne naleZnoSci Zolnierzy zarvodowych,
dodatkowe uposaZenie roczne, skladki na ubezpreczenia spoteczne, na fundusz pracy, PFRON,
dodatkowe wynagrodzenie zaczasowe pelnienie obowi4zkow sltDbowych, dodoatkowe
wynagrodzenie rzecznikow dyscyplinamyclr, pozostale wynagrodzenia, rownowaZniki pierrigZne
rv zamian za wyZywienie w naturze, za umrurdnrowanie i drodki higieny, ekwiu,alent za
niewykorzystany urlop, szkoleniaZolnierzy, zakup uslug zdrowotnych, odpis na ZFSS, szkolenia
oracownikow. skladkr na fundusz enerytLr oomostowvch,

Kwota razem 118 r92 919,25

1.16. Inne informacie

Lp ops Dodatkowe informacje

116 hrne informacje l6 619 894,31 aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

2

2.1. WysokoSd odpis6w aktualizuj4cych wartoSd zapas6w

Lp Wyszczeg6ln ien ie Kvt,ota

Materialy 000

2 Polprodukty i produkty w toku 0,00

3 Produkty gotowe 0,00

4 Tou,ary 0.00

5 Ku,ota razetn 0.00

2.2.Koszt rl'ytlvorzenia Srodk6w tlwalych w budowie, w tym odsetki oraz r62nice kursowe, kt6re powigkszyly l(osztwyt$'orzenia Srodk6u'

trn'alvch w budov'ie n' roku obrotowym

Lp Wyszczeg6lnien ie Kwota

Koszt wytworzenia Srodkow trwalych w budowie 0,00

2 W tym - odsetkr 0,00

l W tyLl - roznice kursowe 0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzu'yczajnej wartoSci lub kt6re wyst4pily incydentalnie

Lp Wyszczeg6ln ien ie Opis charakteru zdarzenia Klvota

Przychody - o
nadzr'rryczajnej rvafi oSci

nle qoryczy 0,0(

2 Przychody - ktore
\\ystqpity incydentalnie

nie doryczy 00(

3 Koszty - o nadzwyczajnej
rvartoSci

nie dotyczy 00(

3 Koszty - kt6re uystQpily
incydentalnie

nie dotyczy 0,00

2.4. NaleZnoSci z tytulu podatk6n, realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi wlaSciu'emu do spraw finans6w publicznych
wykazyrvanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6w bud2etowych

Lp Wyszczcg6lnien ie K$'ota

24 NaleZnoSci z tytulu podatkow realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi wla$ciwemu do spraw

finans6w publrcznych lq,kazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodow budZetowych
0,00

2.5. Inne Informacie

Lp. Wyszczeg6ln ien ie ops Kwota

2) Inne informacje Jednostka wyst4pita o zwrol przekazanych dochodotv
budZetowych z tytulu omylkowej wptaty dokonauej przez

Firmg Rekord Hale Nauriotowe, wpJata dotyczyia zwrotu
kosztow postgpowania odwolawczego,

l s 000,00
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3. Inne Informacje nie wymienione powy2ej, je2eli moglyby w istotny spos6b wplyn4i na oceng sytuacji maj4tkowej i finansowej oraz
wynik fi nansowy jednostki

Lp. Inne Informacie Opis

3 Inne Informacje nie wymienione powyzej, iezeli mogtyby w istof,ry
spos6b wplyn4c na oceng sytuacji maj4tkowej i finansowej oraz
wynik finansowy j ednostki

l0l 177 237,52 aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenta
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