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I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp. Etykieta Wartość

1

1.1 Nazwa jednostki Sąd Najwyższy

1.2 Siedziba jednostki Warszawa

1.3 Adres jednostki Plac Krasińskich 2/4/6 00-951 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości poprzez zapewnienie
zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych
i sadów wojskowych przez rozpoznawanie środków odwoławczych a
także poprzez podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia
prawne oraz kontrolę nadzwyczajną prawomocnych orzeczeń
sądowych w celu zapewnienia ich zgodności z zasadą
demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady
sprawiedliwości społecznej przez rozpoznawanie skarg
nadzwyczajnych. Rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych w zakresie
określonym w ustawie. Rozpoznawanie protestów wyborczych oraz
stwierdzania ważności wyborów do Sejmu i Senatu, wyboru
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wyborów do Parlamentu
Europejskiego oraz rozpoznawania protestów przeciwko ważności
referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz
stwierdzania ważności referendum. Opiniowanie projektów ustaw i
innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i
funkcjonują sądy, a także innych projektów ustaw w zakresie, w jakim
mają wpływ na sprawy należące do właściwości Sądy Najwyższego.

2 Okres sprawozdawczy Roczny-2021

3 Agregat? (Tak / Nie) Nie

4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1. Ewidencję kosztów i ich rozliczenie prowadzi się na kontach
zespołu 4 „Koszty według rodzaju i ich rozliczenie”. 2. Ustalenie
wyniku finansowego odbywa się na koncie 860 „Wynik finansowy”
zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. 3. W
sprawozdaniu rocznym uwzględnia się dokumenty dotyczące
poprzedniego roku, które wpłynęły do Biura Finansowego Kancelarii
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do dnia 15 stycznia
następnego roku obrotowego. Dokumenty dotyczące poprzedniego
roku, które wpłyną po dniu 15 stycznia, podlegają ujęciu w księgach
rachunkowych roku którego dotyczą jeśli wpływają na przedstawienie
rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wyniku finansowego Sądu Najwyższego. 4. Księgi rachunkowe Sądu
Najwyższego prowadzone są przy użyciu komputera. Do prowadzenia
ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program finansowo-
księgowy ADVANTEC firmy Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie. Ponadto jako księgi pomocnicze wykorzystuje
się moduły Płace, Kadry, Kasa, Środki trwałe (zawiera ewidencję
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), Rejestr
VAT. 5. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Dotyczy to kosztów mało istotnych pod względem ich znaczenia. Za
koszty mało istotne w tym przypadku rozumie się koszty, których
wysokość nie przekracza 1% wysokości kosztów działalności
operacyjnej ogółem poniesionych w poprzednim roku obrotowym, a
koszty te nie wywołują istotnie ujemnego wpływu na rzetelny i jasny
obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. 6.
W zakresie wyceny aktywów i pasywów przyjmuje się próg istotności
na poziomie 0,5% sumy bilansowej za poprzedni rok obrotowy. 7.
Przyjmuje się jako punkt odniesienia, w tym w zakresie ujęcia
zdarzeń po dniu bilansowym pozwalający na podjęcie rozstrzygającej
decyzji o uznaniu sumy stwierdzonych błędów, za istotną
uwzględniając wartości: do 1 % sumy bilansowej poprzedniego roku
obrotowego, do 1% kosztów działalności operacyjnej poprzedniego



roku obrotowego, pod warunkiem, że przyjęte uproszczenie nie
zniekształci rzetelnego obrazu sytuacji finansowej i majątkowej oraz
wyniku finansowego. 8. Skutki błędów, które powodują zmianę
wyniku finansowego na poziomie do 1% kosztów działalności
operacyjnej poprzedniego roku obrotowego, są traktowane jako
nieistotne, w związku z czym ujmuje się je w wyniku finansowym
okresu sprawozdawczego, w którym je stwierdzono. 9. Stosownie do
zawartych Porozumień ze współużytkownikami Kompleksu
Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości (KUWS) Sąd Najwyższy
pełniąc funkcję administratora obiektu przy Placu Krasińskich 2/4/6
reguluje w całości wydatki związane z utrzymaniem obiektu, a
następnie rozlicza je (refakturuje) na współużytkowników w
proporcjach wynikających z tych Porozumień. Wartość netto faktur
wystawionych współużytkownikom obiektu KUWS stanowi
przychody i prezentowana jest w pozostałych przychodach
operacyjnych. Faktury wystawione współużytkownikom KUWS w
kolejnym roku obrotowym, a dotyczące poprzedniego roku
obrotowego w zakresie przychodów ujmowane są w księgach za rok,
w którym ujęte zostały koszty, w celu zachowania współmierności
przychodów i kosztów.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

2 metoda liniowa Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w
załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne są umarzane i amortyzowane jednorazowo za okres całego roku.

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

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nieprzekraczającej kwoty ustalonej
w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w
miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty. Jednorazowo w 100 % umarza się przez spisanie w
koszty w miesiącu przyjęcia do używania następujące składniki majątkowe: książki i zbiory biblioteczne, środki
dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

1 wyceniane wg cen nabycia Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w przypadku zakupu.

4 wyceniane wg wartości
rynkowej z dnia nabycia

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przy braku wartości w decyzji w przypadku nieodpłatnego
otrzymania.

5 wyceniane wg wartości
określonej w decyzji
właściwego organu

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w przypadku nieodpłatnego otrzymania.

6 wyceniane wg wartości
wynikającej z posiadanych
dokumentów lub wyceny
komisji inwentaryzacyjnej

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w przypadku ujawnienia.

8 wyceniane wg wartości
nominalnej

Środki pieniężne na rachunkach bankowych, fundusze własne i specjalne. Należności wyceniane w wysokości
wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania wyceniane w kwocie wymagającej
zapłaty.

9 zakupione materiały
odnoszone są bezpośrednio
w ciężar kosztów w dniu ich
zakupu

Materiały wycenia się według cen zakupu. W Sądzie Najwyższym stosowana jest uproszczona metoda
ewidencji materiałów polegająca na odpisywaniu ich wartości w koszty w dniu zakupu. Stan materiałów,
których wartość została odpisana bezpośrednio w koszty, a które nie zostały zużyte w trakcie roku obrotowego
ustala się na ostatni dzień roku obrotowego tj. na dzień 31 grudnia i wycenia się według cen zakupu. Wartość
materiałów ujmuje się na koncie 310 „Materiały” pod datą 31 grudnia danego roku, w którym dokonano spisu z
natury.

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

Wartość
początkowa

Aktualizacja Nabycia Przemiesz czenia
wewnętrzne

Inne Ogółem
zwiększenia



(brutto) stan na
początek roku

obrotowego

(3+4+5+6)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

I Wartości
niematerialne
i prawne

7 319 323,98 0,00 274 906,18 0,00 0,00 274 906,18

1 Środki trwałe 373 995 050,00 0,00 2 409 123,58 0,00 0,00 2 409 123,58

1.1 Grunty 26 938 457,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.2 Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

297 211 085,60 0,00 801 369,95 0,00 0,00 801 369,95

1.3 Urządzenia
techniczne i
maszyny

29 302 729,77 0,00 1 144 625,59 0,00 0,00 1 144 625,59

1.4 Środki
transportu

2 505 972,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Inne środki
trwałe

18 036 804,77 0,00 463 128,04 0,00 0,00 463 128,04

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

Aktualizacja Rozchód (np.
likwidacja,
sprzedaż)

Przemiesz czenia
wewnętrzne

Inne Ogółem
zmniejszenia
(8+9+10+11)

Wartość
początkowa

(brutto) stan na
koniec roku

obrotowego (2+7-
12)

(8) (9) (10) (11) (12) (13)

I Wartości
niematerialne
i prawne

0,00 787 555,77 0,00 0,00 787 555,77 6 806 674,39

1 Środki trwałe 0,00 1 466 578,94 0,00 0,00 1 466 578,94 374 937 594,64

1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 938 457,50

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

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



innym
podmiotom

1.2 Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298 012 455,55

1.3 Urządzenia
techniczne i
maszyny

0,00 1 051 574,70 0,00 0,00 1 051 574,70 29 395 780,66

1.4 Środki
transportu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 505 972,36

1.5 Inne środki
trwałe

0,00 415 004,24 0,00 0,00 415 004,24 18 084 928,57

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 (C)

Rodzaj Umorzenie Stan/rok Wartość netto

Lp. Wyszczegól
nienie

Stan
umorzenia

na początek
roku

obrotowego

Aktualizacja Amortyzacja
za rok

Inne
zwiększenia

Inne
zmniejszenia

Stan
umorzenia
na koniec

roku
obrotowego
(14+15+16

+17-18)

Stan na
początek roku
obrotowego (2-

14)

Stan na koniec
roku

obrotowego (13-
19)

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

I Wartości
niematerialne i
prawne

7 252 793,29 0,00 291 372,64 0,00 787 555,77 6 756 610,16 66 530,69 50 064,23

1 Środki trwałe 188 936 257,15 0,00 10 152 552,25 0,00 1 466 578,94 197 622 230,46 185 058 792,85 177 315 364,18

1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 938 457,50 26 938 457,50

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

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

1.2 Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

143 838 309,46 0,00 7 198 287,60 0,00 0,00 151 036 597,06 153 372 776,14 146 975 858,49

1.3 Urządzenia
techniczne i
maszyny

25 893 128,74 0,00 2 148 027,28 0,00 1 051 574,70 26 989 581,32 3 409 601,03 2 406 199,34

1.4 Środki
transportu

1 481 169,01 0,00 320 565,12 0,00 0,00 1 801 734,13 1 024 803,35 704 238,23

1.5 Inne środki
trwałe

17 723 649,94 0,00 485 672,25 0,00 415 004,24 17 794 317,95 313 154,83 290 610,62

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

Lp. Grupa rodzajowa Wartość netto (Stan
na koniec roku

Wartość rynkowa Dodatkowe informacje



obrotowego)

1.1 Grunty 0,00 0,00

1.1.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

0,00 0,00

1.2.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.3 Urządzenia
techniczne i
maszyny

0,00 0,00

1.3.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.4 Środki transportu 0,00 0,00

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
aktywa

Kwota dokonanych w trakcie
roku obrotowego odpisów
aktualizujących wartość

długoterminowych aktywów
trwałych

Dodatkowe informacje

1 niefinansowe 0,00 nie wystąpiły

2 finansowe 0,00 nie wystąpiły

1.4. Grunty użytkowane wieczyście

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

1 Wartość gruntów
użytkowanych wieczyście

0,00 nie wystąpiły

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

jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie
umów najmu, dzierżawy

i innych umów, w tym z tytułu
umów leasingu

Dodatkowe informacje

1 Grunty 0,00 nie wystąpiły

2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

0,00 Sąd Najwyższy wynajmuje lokal biurowy przy ulicy Ciasna 6 w Warszawie o łącznej
powierzchni 210,68 m2

3 Urządzenia
techniczne i
maszyny

0,00 nie wystąpiły

4 Środki transportu 0,00 nie wystąpiły

5 Inne środki trwałe 0,00 nie wystąpiły

1.6. Papiery wartościowe

Lp. Papiery
wartościowe

Liczba posiadanych
papierów

wartościowych

Wartość
posiadanych

papierów
wartościowych

Dodatkowe informacje

1 Akcje i udziały 0,00 0,00

2 Dłużne papiery
wartościowe

0,00 0,00

3 Inne 0,00 0,00

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

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku
obrotowego

1 Należności krótkoterminowe 0,00 758 965,52 0,00 0,00 758 965,52

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

3 Łączna kwota: 0,00 758 965,52 0,00 0,00 758 965,52

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 obrotowego

Dodatkowe
informacje

1 Rezerwy na
postępowania
sądowe

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

2 Inne 0,00 1 000 072,30 0,00 0,00 1 000 072,30 Rezerwa na
zobowiązania
krótkoterminowe

3 Łączna
kwota:

0,00 1 000 072,30 0,00 0,00 1 000 072,30

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 nie wystąpiły

b powyżej 3 do 5 lat 0,00 nie wystąpiły

c powyżej 5 lat 0,00 nie wystąpiły

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 Kwota W tym na aktywach Informacje

Lp. Forma
zabezpieczenia

zobowiązania zabezpieczenia trwałych obrotowych Dodatkowe informacje

1 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 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

nie wystąpiły 0,00



2 Udzielone gwarancje
i poręczenia

nie wystąpiły 0,00

3 Inne nie wystąpiły 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

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp. Rozliczenia
międzyokresowe

Informacje dodatkowe Kwota

13.2 Czynne RMK - Inne Wartość licencji dotyczących kosztów przyszłego roku obrotowego w wysokości
794.871,86 zł. Kwota podatku naliczonego od towarów i usług (VAT) w stosunku do
którego prawo do odliczenia powstanie w kolejnym roku obrotowym w wysokości
19.434,05 zł.

814 305,91

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

Należność z tytułu wypłaconego stypendium, które podlega zwrotowi 22 500,00

13.6 Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów - inne

0,00

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

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

1 Łączna kwota
otrzymanych przez
jednostkę gwarancji
i poręczeń
niewykazanych w
bilansie

934 339,16 Jednostka posiada dwie gwarancje ubezpieczeniowe na łączną kwotę 934.339,16 zł, które
stanowią zabezpieczenie należytego wykonania umów. Pierwsza na kwotę 326.839,45 zł
wystawiona została przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA celem
zabezpieczenia roszczeń od FBSerwis SA oraz KONE Sp. z o.o. Druga na kwotę 607.499,71 zł
wystawiona została przez InterPisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienne Insurance Group i
dotyczy zabezpieczenia roszczeń od Agencji Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp. Wyszczegól nienie Kwota Dodatkowe informacje

1 Odprawy emerytalne
i rentowe

916 324,50

2 Nagrody
jubileuszowe

1 552 861,41

3 Inne 116 276,20 Kwota dotyczy wypłaconego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

4 Kwota razem 2 585 462,11

1.16. Inne informacje

Lp. Opis Dodatkowe informacje

1.16 Inne informacje nie wystąpiły
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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

nie wystąpiły 0,00

2 Przychody - które
wystąpiły incydentalnie

nie wystąpiły 0,00

3 Koszty - o nadzwyczajnej
wartości

nie wystąpiły 0,00

4 Koszty - które wystąpiły
incydentalnie

nie wystąpiły 0,00

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. Wyszczególnienie Opis Kwota

2.5 Inne informacje nie wystąpiły 0,00

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

Lp. Inne Informacje Opis

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

Sąd Najwyższy pełniąc funkcję administratora obiektu przy Placu
Krasińskich 2/4/6 w Warszawie reguluje w całości wydatki związane
z utrzymaniem obiektu, a następnie rozlicza je (refakturuje) na
współużytkowników w proporcjach wynikających z Porozumień.
Kwoty netto za 2021 rok dotyczące współużytkowników wyniosły 4
758 459,97 zł. W Rachunku zysków i strat zostały one
zaprezentowane w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne”. Celem
zachowania współmierności przychodów i kosztów wartość netto
refaktur wystawionych współużytkownikom została zaprezentowana
w Rachunku zysków i strat jako „Inne przychody operacyjne”. W
roku 2020 łączna kwota dotycząca współużytkowników wyniosła 4
353 533,02 zł. Kwota ta w roku 2020 jak również w poprzednich
latach obrotowych ewidencjonowana była jako zmniejszenie kosztów
i nie podlegała prezentacji w Rachunku zysków i strat. Ponadto w
2021 roku zmieniono sposób prezentacji w Rachunku zysków i strat
poniższych pozycji: 1. Koszty opłat na PFRON wykazuje się w
pozycji „Podatki i opłaty”, poprzednio prezentowane były w pozycji
„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników”.
Kwota opłat na PFRON wyniosła odpowiednio: w 2021 roku 400
882,00 zł, a w 2020 roku 384 536,00 zł. 2. Wydatki ponoszone przez
Sąd Najwyższy na rzecz ławników w związku z wykonywaniem przez
nich czynności w Sądzie wykazuje się w pozycji „Pozostałe koszty
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rodzajowe”, poprzednio prezentowane były w pozycji „Inne
świadczenia finansowane z budżetu”. Kwota wydatków wyniosła
odpowiednio: w 2021 roku 265 796,50 zł, w 2020 roku 194 988,26 zł.
3.Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w części
dotyczącej emerytów wykazuje się w pozycji „Pozostałe koszty
rodzajowe”, poprzednio prezentowane były w pozycji „Ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia dla pracowników”. Odpis wyniósł
odpowiednio: w 2021 roku 52 709,52 zł, a w 2020 roku 53 743,04 zł.


