
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
Poprzeczna 1

66-600 Krosno Odrzańskie

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31/12/2020 r.

Adresat: 

Komenda Główna Straży Granicznej

Numer identyfikacyjny REGON: 

970598756

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp. Etykieta Wartość

1

1.1 Nazwa jednostki Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

1.2 Siedziba jednostki Krosno Odrzańskie

1.3 Adres jednostki Poprzeczna 1 66-600 Krosno Odrzańskie

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki Organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, 
zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji, wydawanie 
zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, rozpoznawanie, 
zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich 
sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej, zapewnienie 
bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku 
publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego.

2 Okres sprawozdawczy Roczny-2020

3 Agregat? (Tak / Nie) Nie

4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1. Rok obrotowy w ewidencji księgowej NoOSG obejmuje rok 
kalendarzowy. 2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 3. Bilans 
sporządza się na dzień 31 grudnia każdego roku zgodnie ze wzorem 
określonym w odrębnych przepisach, wydanych na podstawie ustawy 
o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych. 4. Sprawozdania 
sporządzane są według wzorów określonych w odrębnych przepisach, 
wydanych na podstawie ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach 
publicznych, obowiązujących jednostki sektora finansów publicznych 
oraz według poleceń dysponentów wyższego stopnia. 5. Poza 
sprawozdaniami wyżej wymienionymi sporządza się deklaracje i 
informacje o podatku od towarów i usług. Ponadto sporządza się 
deklaracje ZUS, deklaracje i informacje o podatku dochodowym, 
deklaracje i informacje dotyczące PFRON, sprawozdania GUS w 
formie elektronicznej.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

2 metoda liniowa Umorzenia (amortyzacja) wartości środków trwałych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wartości 
niematerialnych i prawnych, dokonywane są na zasadzie planowanego, systematycznego rozłożenia ich 
wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Wartość środków trwałych, sprzętu wojskowego, wartości 
niematerialnych i prawnych umarza się (amortyzuje) na koniec kwartału. Rozpoczęcie umorzeń (amortyzacji) 
odbywa się w miesiącu następującym po przyjęciu do użytkowania środka trwałego, sprzętu wojskowego, 
wartości niematerialnych i prawnych, a ich zakończenie następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości 
umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka trwałego, sprzętu wojskowego, wartości 
niematerialnych i prawnych lub przeznaczenia ich sprzedaży, likwidacji, bądź stwierdzenia niedoboru. 
Umorzenia (amortyzacji) wartości środków trwałych, sprzętu wojskowego, wartości niematerialnych i 
prawnych o wartości przekraczającej wysokość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób 
prawnych, dokonuje się metodą liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach dotyczących 
podatku dochodowego od osób prawnych. Umorzeń (amortyzacji) środków trwałych, sprzętu wojskowego, 
wartości niematerialnych i prawnych o niskiej jednostkowej wartości początkowej tj. wartości nie 
przekraczającej wysokości ustalonej w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, 
dokonuje się w sposób uproszczony przez dokonanie jednorazowo odpisów całej wartości początkowej tych 
środków trwałych, sprzętu wojskowego i wartości niematerialnych i prawnych poprzez spisanie w koszty. Nie 
umarza się wartości gruntów oraz dóbr kultury. 

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

13 inne 1.Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy oraz w zależności od potrzeb. 2.Środki trwałe, sprzęt 
wojskowy, wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, albo 
wartości przeszacowanej po urzędowej aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe. 3.Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów 
pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. 4.W przypadku nieodpłatnego 
otrzymania składnika majątku stanowiącego własność Skarbu Państwa lub gminy na podstawie decyzji 
właściwego organu, do wyceny rzeczowych aktywów majątku przyjmuje się wartość określoną w decyzji tego 
organu. 5.Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, w szczególności przyjętego 
nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, jego wyceny dokonuje się według aktualnej ceny sprzedaży takiego 
samego lub podobnego przedmiotu. 6.Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia (wartości wynikające z ewidencji). 7.Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. 
8.Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań 
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podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek 
należnych na koniec kwartału. 9.Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone 
w walutach obcych, wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień 
bilansowy. 10. Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po 
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. 11.Walutę obcą 
pozostającą na rachunku bankowym lub w kasie na ostatni dzień miesiąca wycenia się po obowiązującym na ten 
dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. Do waluty obcej pozostającej na ostatni dzień 
miesiąca w kasie sporządza się protokół kontroli i wyceny wartości pieniężnych (waluty) przechowywanych w 
kasie. 12.Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 13.Niedobory i nadwyżki rzeczowych 
aktywów wycenia się według aktualnej ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. 14.Szkody 
w mieniu wycenia się po rzeczywistych kosztach ich napraw (odtworzenia).

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

739 956,43 0,00 0,00 0,00 24 556,16 24 556,16

1 Środki trwałe 182 607 260,08 0,00 411 600,99 0,00 5 981 958,92 6 393 559,91

1.1 Grunty 3 963 418,93 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

79 670 585,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

29 070 602,97 0,00 151 167,00 0,00 1 727 941,58 1 879 108,58

1.4 Środki 
transportu

26 331 632,08 0,00 91 350,00 0,00 1 369 475,53 1 460 825,53

1.5 Inne środki 
trwałe

43 571 020,27 0,00 169 083,99 0,00 2 884 541,81 3 053 625,80

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 0,00 0,00 0,00 0,00 764 512,59
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1 Środki trwałe 0,00 0,00 0,00 5 661 269,93 5 661 269,93 183 339 550,06

1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 963 418,93

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 1 367 231,87 1 367 231,87 78 303 353,96

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

0,00 0,00 0,00 219 620,48 219 620,48 30 730 091,07

1.4 Środki 
transportu

0,00 0,00 0,00 1 805 186,42 1 805 186,42 25 987 271,19

1.5 Inne środki 
trwałe

0,00 0,00 0,00 2 269 231,16 2 269 231,16 44 355 414,91

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

678 989,88 0,00 54 143,14 10 559,15 0,00 743 692,17 60 966,55 20 820,42

1 Środki trwałe 124 085 638,79 0,00 6 738 827,74 3 562 684,66 4 850 037,70 129 537 113,49 58 521 621,29 53 802 436,57

1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 963 418,93 3 963 418,93

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

40 174 537,75 0,00 1 972 151,97 0,00 587 929,66 41 558 760,06 39 496 048,08 36 744 593,90

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

24 287 376,35 0,00 1 682 915,55 695 709,70 218 500,32 26 447 501,28 4 783 226,62 4 282 589,79

1.4 Środki 
transportu

17 143 442,93 0,00 2 735 920,82 48 521,44 1 781 189,94 18 146 695,25 9 188 189,15 7 840 575,94

1.5 Inne środki 
trwałe

42 480 281,76 0,00 347 839,40 2 818 453,52 2 262 417,78 43 384 156,90 1 090 738,51 971 258,01
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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 nie dotyczy

2 finansowe 0,00 e dotyczy

1.4. Grunty użytkowane wieczyście

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

1 Wartość gruntów 
użytkowanych wieczyście

0,00 nie dotyczy

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 dotyczy

2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

0,00 nie dotyczy

3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

0,00 nie dotyczy

4 Środki transportu 0,00 nie dotyczy

5 Inne środki trwałe 0,00 nie dotyczy

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
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1 Należności krótkoterminowe 3 099 967,43 330 252,48 0,00 0,00 3 430 219,91

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

3 Łączna kwota: 3 099 967,43 330 252,48 0,00 0,00 3 430 219,91

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 nie dotyczy

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 nie dotyczy

b powyżej 3 do 5 lat 0,00 nie dotyczy

c powyżej 5 lat 0,00 nie dotyczy

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 dotyczy 0,00

2 Udzielone gwarancje 
i poręczenia

nie dotyczy 0,00

3 Inne nie dotyczy 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
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1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp. Rozliczenia 
międzyokresowe

Informacje dodatkowe Kwota

13.2 Czynne RMK - Inne 0,00

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

0,00

13.6 Rozliczenia 
międzyokresowe 
przychodów - inne

dochody budżetu państwa z terminem płatności 2021 roku 4 155,48

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

93 357,56 gwarancje i zabezpieczenia należytego wykonania umów

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp. Wyszczegól nienie Kwota Dodatkowe informacje

1 Odprawy emerytalne 
i rentowe

3 233 741,04 401005-2,418005

2 Nagrody 
jubileuszowe

1 219 613,44 401005-1,418004

3 Inne 5 355 505,00 3020,3070

4 Kwota razem 9 808 859,48

1.16. Inne informacje

Lp. Opis Dodatkowe informacje

1.16 Inne informacje nie dotyczy

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
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Główny Księgowy

Edyta Lewandowska - Ślipko

14-04-2021 11:54:16

Kierownik Jednostki

Tomasz Michalski

14-04-2021 12:07:49

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp. Wyszczególnienie Opis charakteru zdarzenia Kwota

1 Przychody - o 
nadzwyczajnej wartości

nie dotyczy 0,00

2 Przychody - które 
wystąpiły incydentalnie

nie dotyczy 0,00

3 Koszty - o nadzwyczajnej 
wartości

nie dotyczy 0,00

4 Koszty - które wystąpiły 
incydentalnie

nie dotyczy 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 dotyczy 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

7.810.814,08 zł - (ew. pozabilansowa) wartość sprzętu użyczonego 
przez jednostki samorządowe.
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