
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Sąd Najwyższy
Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31/12/2020 r.

Adresat: 

Ministerstwo Finansów Budżet Państwa

Numer identyfikacyjny REGON: 

000000224

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 sądów wojskowych przez rozpoznawanie środków odwoławczych 
oraz 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. Rozpatrywania spraw 
dyscyplinarnych w zakresie określonym w ustawie. Rozpoznawania 
protestów wyborczych oraz stwierdzania ważności wyborów do 
Sejmu i Senatu, wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz rozpoznawania 
protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i 
referendum konstytucyjnego oraz stwierdzania ważności referendum. 
Opiniowania projektów ustaw i innych aktów normatywnych, na 
podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych 
projektów ustaw w zakresie, w jakim mają one wpływ na sprawy 
należące do właściwości Sądu Najwyższego. Wykonywania innych 
czynności określonych w ustawach.

2 Okres sprawozdawczy Roczny-2020

3 Agregat? (Tak / Nie) Nie

4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości W polityce rachunkowości Sądu Najwyższego przyjęto następujące 
założenia: 1. ewidencję kosztów i ich rozliczenie prowadzi się na 
kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, 2. 
ustalenie wyniku finansowego odbywa się na koncie 860 – „Wynik 
finansowy” zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i 
strat, 3. zapisów księgowych dokonuje się na podstawie 
zatwierdzonych dowodów księgowych zgodnie z Instrukcją 
sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych 
obowiązującą w Sądzie Najwyższym. Rodzaje dowodów księgowych 
i elementy, jakie powinny zawierać, określają przepisy ustawy o 
rachunkowości. Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące 
przychodów i kosztów wprowadza się do ewidencji księgowej przed 
terminem określającym sporządzenie sprawozdań finansowych z 
zachowaniem zasady memoriału określonej w art. 6 ustawy o 
rachunkowości. 4. do danego okresu sprawozdawczego przyjmuje się 
kompletne i poprawnie zakwalifikowane dowody księgowe, które 
wpłynęły do Biura Finansowego nie później, niż do ostatniego dnia 
miesiąca sprawozdawczego. W przypadku, gdy dzień ten przypada w 
dzień wolny od pracy – do ostatniego dnia roboczego przed tym 
dniem. W ewidencji księgowej za miesiąc grudzień, ze względu na 
termin sprawozdania budżetowego Rb-28 ujmuje się dokumenty, 
które wpłynęły do Biura Finansowego do dnia 7 stycznia. W 
sprawozdaniach rocznych uwzględnia się dokumenty dotyczące 
poprzedniego roku, które wpłynęły do Biura Finansowego do dnia 15 
stycznia, 5. 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 Warszawy. Ponadto, jako 
programy pomocnicze wykorzystuje się program Płace, Kadry, Kasa , 
Środki trwałe (zawiera ewidencję środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych), Rejestr VAT. 6. odsetek za zwłokę nie 
nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby wartości opłaty 
pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki 
listowej jako przesyłki poleconej, 7. stosownie do zawartych 
Porozumień ze współużytkownikami 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 
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wynikających z tych Porozumień. Uzyskane przez Sąd Najwyższy 
zwroty wydatków od współużytkowników obiektu przy Placu 
Krasińskich 2/4/6, dokonane w tym samym roku budżetowym, 
zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku 
budżetowym. Przyjęte zasady rachunkowości podlegają okresowym 
weryfikacjom w zależności od zmian wprowadzonych w 
obowiązujących przepisach prawa oraz uzasadnionych potrzeb Sądu 
Najwyższego w zakresie prezentacji danych księgowych 

4.1 Metoda amortyzacji

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

2 metoda liniowa środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek 
określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, środki trwałe i wartości 
niematerialne i prawne są umarzane i amortyzowane jednorazowo za okres całego roku, jednorazowo w 100% 
umarza się przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania następujące składniki majątkowe: 
książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany

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 początkowej 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

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

1 wyceniane wg cen nabycia środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia

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

składniki ujawnione w trakcie inwentaryzacji

8 wyceniane wg wartości 
nominalnej

należności wycenia się w wartości nominalnej a na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z 
zachowaniem zasady ostrożności, zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej a na dzień bilansowy w 
kwocie wymagającej zapłaty, fundusze własne i specjalne ujmuje się w wartości nominalnej 

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 31grudnia tego roku, w którym dokonano spisu z 
natury. Wydatki dotyczące w szczególności zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń 
majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności opłacane z góry, ponoszone za okres przekraczający jeden 
miesiąc nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze 
względu na nieistotny wpływ na sytuację majątkową i finansową Sądu Najwyższego. Operacje te księguje się w 
całości w koszty miesiąca, w którym został dokonany zakup. 

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 

(brutto) stan na 
początek roku 

obrotowego 

Aktualizacja Nabycia Przemiesz czenia 
wewnętrzne 

Inne Ogółem 
zwiększenia 
(3+4+5+6) 

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

I Wartości 
niematerialne 
i prawne

6 778 280,34 0,00 634 855,18 0,00 0,00 634 855,18

1 Środki trwałe 371 359 536,57 0,00 6 048 396,34 0,00 40 000,00 6 088 396,34

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 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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wieczyste 
innym 
podmiotom

1.2 Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

294 568 095,63 0,00 2 642 989,97 0,00 0,00 2 642 989,97

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

29 710 973,22 0,00 2 829 808,70 0,00 0,00 2 829 808,70

1.4 Środki 
transportu

2 415 023,96 0,00 90 948,40 0,00 0,00 90 948,40

1.5 Inne środki 
trwałe

17 726 986,26 0,00 484 649,27 0,00 40 000,00 524 649,27

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 93 811,54 0,00 0,00 93 811,54 7 319 323,98

1 Środki trwałe 0,00 3 452 882,91 0,00 0,00 3 452 882,91 373 995 050,00

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 
innym 
podmiotom

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

1.2 Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 211 085,60

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

0,00 3 238 052,15 0,00 0,00 3 238 052,15 29 302 729,77

1.4 Środki 
transportu

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

1.5 Inne środki 
trwałe

0,00 214 830,76 0,00 0,00 214 830,76 18 036 804,77

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 

Aktualizacja Amortyzacja 
za rok 

Inne 
zwiększenia 

Inne 
zmniejszenia 

Stan 
umorzenia 
na koniec 

roku 

Stan na 
początek roku 

obrotowego 
(2-14) 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego (13-
19) 
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roku 
obrotowego 

obrotowego 
(14+15+16 

+17-18) 

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

I Wartości 
niematerialne 
i prawne

6 662 991,44 0,00 683 613,39 0,00 93 811,54 7 252 793,29 115 288,90 66 530,69

1 Środki trwałe 180 735 759,84 0,00 11 652 273,87 0,00 3 451 776,56 188 936 257,15 190 623 776,73 185 058 792,85

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

136 676 537,44 0,00 7 161 772,02 0,00 0,00 143 838 309,46 157 891 558,19 153 372 776,14

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

25 542 401,59 0,00 3 587 672,95 0,00 3 236 945,80 25 893 128,74 4 168 571,63 3 409 601,03

1.4 Środki 
transportu

1 128 895,78 0,00 352 273,23 0,00 0,00 1 481 169,01 1 286 128,18 1 024 803,35

1.5 Inne środki 
trwałe

17 387 925,03 0,00 550 555,67 0,00 214 830,76 17 723 649,94 339 061,23 313 154,83

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 

obrotowego)

Wartość rynkowa Dodatkowe informacje

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

2 finansowe 0,00

1.4. Grunty użytkowane wieczyście

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

1 Wartość gruntów 
użytkowanych wieczyście

0,00
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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

2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

0,00

3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

0,00

4 Środki transportu 0,00

5 Inne środki trwałe 0,00

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

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

3 Łączna kwota: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3 Łączna 
kwota:

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

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

b powyżej 3 do 5 lat 0,00

c powyżej 5 lat 0,00

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. zobowiązania zabezpieczenia trwałych obrotowych Dodatkowe informacje
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Forma 
zabezpieczenia

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

0,00

2 Udzielone gwarancje 
i poręczenia

0,00

3 Inne 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 Kwota naliczonego podatku od towarów i usług (VAT) do odliczenia w późniejszym 
okresie - dotyczy zakupu towarów i usług rozliczanych na współużytkowników (refaktury)

73 212,29

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 28 500,00

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 

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 S.A. celem 
zabezpieczenia roszczeń od FBSerwis S.A. oraz KONE Sp. z o.o. Druga na kwotę 607.499,71 zł 
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niewykazanych w 
bilansie

wystawiona została przez InterRisk Towarzystwo ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna 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

1 857 083,64

2 Nagrody 
jubileuszowe

1 618 196,50

3 Inne 341 174,67 kwota w całości dotyczy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

4 Kwota razem 3 816 454,81

1.16. Inne informacje

Lp. Opis Dodatkowe informacje

1.16 Inne informacje W pozycji należności z tytułu dostaw i usług wykazano kwotę rozliczenia ze współużytkownikami 
obiektu Kompleksowego Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości wynikającej z otrzymanych faktur 
w styczniu 2021 roku dotyczących okresu sprawozdawczego 2020 roku. Refaktury zostały wystawione 
w miesiącu styczniu 2021 roku.

2

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

0,00

2 Przychody - które 
wystąpiły incydentalnie

0,00

3 Koszty - o nadzwyczajnej 
wartości

0,00

3 Koszty - które wystąpiły 
incydentalnie

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 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
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Główny Księgowy

Iwona Matuszyk

25-03-2021 16:04:45

Kierownik Jednostki

Małgorzata Manowska

25-03-2021 17:48:00
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