
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Komenda Główna Straży Granicznej
Aleja Niepodległości 100

02-514 Warszawa

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31/12/2018 r.

Adresat: 

Komenda Główna Straży Granicznej

Numer identyfikacyjny REGON: 

013008431

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp. Etykieta Wartość

1

1.1 Nazwa jednostki Komenda Główna Straży Granicznej

1.2 Siedziba jednostki Warszawa

1.3 Adres jednostki Aleja Niepodległości 100 02-514 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki 8424Z - Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo 
publiczne

2 Okres sprawozdawczy Roczny-2018

3 Agregat? (Tak / Nie) Nie

4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1. Księgi rachunkowe KGSG ujmują wszystkie operacje gospodarcze 
i finansowe. Prowadzone są w ujęciu wartościowym, ilościowo-
wartościowym i ilościowym. 2. Księgi rachunkowe w ujęciu 
wartościowym prowadzone są przez BF KGSG, w ujęciu ilościowo-
wartościowym prowadzone są przez komórki zaopatrujące, a w ujęciu 
ilościowym prowadzone są w magazynach komórek zaopatrujących 
oraz magazynach depozytowych w jednostkach organizacyjnych 
Straży Granicznej. 3. Rok obrotowy w ewidencji księgowej KGSG 
obejmuje rok kalendarzowy. 4. Należności realizowane na rzecz 
innych podmiotów ujmuje się jako zobowiązania na rzecz tych 
podmiotów. 5. Metody wyceny aktywów i pasywów określone w 
przepisach finansowych powszechnie obowiązujących oraz o 
charakterze wewnętrznym stosuje się w sposób ciągły (w okresie 
wieloletnim). 6. Wynik finansowy KGSG ustalany jest na koniec roku 
obrotowego jako różnica pomiędzy uzyskanymi przychodami a 
poniesionymi kosztami związanymi z tymi przychodami, dotyczącymi 
danego okresu sprawozdawczego, niezależnie od terminu ich zapłaty. 
Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym 
rachunku zysków i strat na koncie 860. 7. Saldo wyniku finansowego 
powiększa (w przypadku zysku) lub pomniejsza (w przypadku straty) 
fundusz jednostki w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania 
finansowego. 8. Księgi rachunkowe KGSG ujmują wszystkie operacje 
gospodarcze i finansowe. Prowadzone są w ujęciu wartościowym, 
ilościowo-wartościowym i ilościowym. 9. Zasady grupowania 
operacji gospodarczych, konta księgi głównej i przyjęte zasady 
ewidencji księgowej zdarzeń i operacji gospodarczych na kontach 
księgi głównej zapewniające możliwość sporządzania sprawozdań 
finansowych określonych w odrębnych przepisach zostały określone 
w Zakładowym planie kont dla KGSG. 10. W KGSG ponoszone 
koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i 
ich rozliczenie” w układzie rodzajowym w szczegółowości podziałek 
klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do 
potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający 
sporządzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań budżetowych. 
11. Ewidencja rzeczowych składników majątku obrotowego polega 
na: 1) bieżącym ewidencjonowaniu (odnoszeniu) przychodów 
materiałów w konto 310 „Materiały” na podstawie faktur lub innych 
dowodów księgowych; 2) dokonaniu rozchodu materiałów z konta 
310 „Materiały” na podstawie kwartalnych zestawień (wraz z 
załącznikami) przekazania materiałów do jednostek organizacyjnych 
Straży Granicznej lub innych podmiotów spoza Straży Granicznej; 3) 
potwierdzeniu w magazynie depozytowym prowadzącym ewidencję 
ilościową, zestawień przekazanych materiałów przez komórki 
organizacyjne prowadzące ewidencję ilościowo-wartościową; 4) 
prowadzeniu ewidencji ilościowo-wartościowej w komórce 
zaopatrującej; 5) prowadzeniu ewidencji ilościowej w magazynach 
komórek zaopatrujących oraz magazynach depozytowych w 
jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej; 6) wycenie stanów 
ilościowych na koniec roku obrotowego i uzgodnieniu tego stanu z 
wynikami inwentaryzacji.

4.1

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

2 metoda liniowa 1. Wartość początkową środków trwałych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wartości niematerialnych i 
prawnych, zmniejszają dokonywane odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) w celu uwzględnienia utraty ich 
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wartości wskutek użytkowania lub upływu czasu. 2. Wartość początkowa i dokonane dotychczas odpisy 
umorzeniowe (amortyzacyjne), na podstawie odrębnych przepisów, podlegają urzędowej aktualizacji wyceny. 
3. Koszt wytworzenia środków trwałych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wartości niematerialnych i 
prawnych, zawiera ogół poniesionych kosztów za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia 
bilansowego lub do dnia przyjęcia danego składnika aktywów trwałych do użytkowania, w tym także podatek 
VAT i podatek akcyzowy nie podlegające odliczeniu. 4. Umorzenia (amortyzacja) wartości środków trwałych, 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wartości niematerialnych i prawnych, dokonywane są na zasadzie planowego, 
systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. 5. Wartość środków 
trwałych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wartości niematerialnych i prawnych umarza się (amortyzuje) 
jednorazowo za okres całego roku. 6. Rozpoczęcie umorzeń (amortyzacji) odbywa się w miesiącu następującym 
po przyjęciu do użytkowania środka trwałego, uzbrojenia i 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, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wartości niematerialnych i 
prawnych lub przeznaczenia ich do sprzedaży, likwidacji, bądź stwierdzenia niedoboru. 7. Umorzenia 
(amortyzacji) wartości środków trwałych, uzbrojenia i 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 tych przepisach. 8. Umorzeń 
(amortyzacji) środków trwałych, uzbrojenia i 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, uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz 
wartości niematerialnych i prawnych. 9. Nie umarza się wartości gruntów oraz dóbr kultury.

4.2

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

1 wyceniane wg cen nabycia 1. Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy oraz w zależności od potrzeb. 2. Środki trwałe, uzbrojenie i 
sprzęt wojskowy (w zakresie techniki specjalnej), zwane dalej „uzbrojeniem i sprzętem wojskowym”, 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 
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 Narodowy Bank Polski. 11. 
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 12. Niedobory i nadwyżki rzeczowych aktywów 
wycenia się według aktualnej ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. 13. Szkody w mieniu 
KGSG 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

135 244 622,65 0,00 14 177 179,16 0,00 0,00 14 177 179,16

1 Środki trwałe 492 923 159,21 0,00 43 923 409,12 0,00 15 510 900,15 59 434 309,27

1.1 Grunty 76 815 521,30 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

117 354 839,37 0,00 0,00 0,00 14 632 383,40 14 632 383,40

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

182 489 267,07 0,00 42 605 514,20 0,00 805 158,41 43 410 672,61

1.4 Środki 
transportu

101 917 492,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Inne środki 
trwałe

14 346 038,53 0,00 1 317 894,92 0,00 73 358,34 1 391 253,26

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 0,00 149 421 801,81

1 Środki trwałe 0,00 1 909 891,03 0,00 2 116 857,65 4 026 748,68 548 330 719,80

1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 815 521,30

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 0,00 131 987 222,77

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

0,00 1 782 560,46 0,00 504 944,78 2 287 505,24 223 612 434,44

1.4 Środki 
transportu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 917 492,94

1.5 Inne środki 
trwałe

0,00 127 330,57 0,00 1 611 912,87 1 739 243,44 13 998 048,35

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

128 543 559,69 0,00 3 287 275,57 8 410 238,82 0,00 140 241 074,08 6 701 062,96 9 180 727,73

1 Środki trwałe 320 814 862,79 0,00 19 082 173,18 1 484 388,28 3 767 466,85 337 613 957,40 172 108 296,42 210 716 762,40

1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 815 521,30 76 815 521,30

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

58 062 344,92 0,00 2 600 232,09 61 452,62 0,00 60 724 029,63 59 292 494,45 71 263 193,14

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

162 316 291,64 0,00 13 239 549,13 31 682,40 2 028 223,41 173 559 299,76 20 172 975,43 50 053 134,68

1.4 Środki 
transportu

86 211 328,18 0,00 3 209 027,76 0,00 0,00 89 420 355,94 15 706 164,76 12 497 137,00

1.5 Inne środki 
trwałe

14 224 898,05 0,00 33 364,20 1 391 253,26 1 739 243,44 13 910 272,07 121 140,48 87 776,28

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.

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.

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

1 Wartość gruntów 
użytkowanych wieczyście

0,00
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1.5.

Lp. Wyszczegól 
nienie 

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.

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
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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

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

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

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 

29 673 609,80 W Komendzie Głównej Straży Granicznej wg stanu na 31.12.2018 r. wystąpiło 67 gwarancji 
ubezpieczeniowych i bankowych na łączną wartość 20.025.419,14 zł oraz 2.243.765,27 EUR 
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jednostkę gwarancji i 
poręczeń 
niewykazanych w 
bilansie

jako zabezpieczenie należytego wykonania umów w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp. Wyszczegól nienie Kwota Dodatkowe informacje

1 Odprawy emerytalne 
i rentowe

1 620 361,97 Kwota obejmuje odprawy emerytalne wypłacane pracownikom nieobjętym mnożnikowym 
systemem wynagradzania - 45.199,96 zł, pracownikom korpusu służby cywilnej – 115.952,19 zł 
oraz funkcjonariuszom – 1.459.209,82 zł.

2 Nagrody 
jubileuszowe

1 599 284,61 Kwota obejmuje nagrody jubileuszowe wypłacane pracownikom nieobjętym mnożnikowym 
systemem wynagradzania – 35.392,52zł, pracownikom korpusu służby cywilnej – 254.097,01 zł 
oraz funkcjonariuszom – 1.309.795,08 zł.

3 Inne 3 431 783,03 Kwota obejmuje: dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy (3070-09) – 1.246.041,74 zł, 
przejazdy raz w roku funkcjonariuszy (3070-10) – 172.202,12 zł, zasiłki na zagospodarowanie, 
osiedleniowe oraz ryczałt z tytułu przeniesienia funkcjonariuszy (3070-11) – 50.998,77 zł, 
ryczałty za pełnienie służby poza granicami RP (3070-03) – 285.564,77 zł, odprawy pośmiertne i 
zasiłek pogrzebowy (3070 – 12) – 41.285,60 zł, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop 
wypłacone funkcjonariuszom (4180-06) – 1.555.603,50 zł, dodatki terenowe i inne(OC) – 99,40 
zł (4180-07), ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny od służby (4180-08) – 668,70 zł, 
jednorazowe odszkodowania w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu (4180-10) – 
18.090,50 zł, wynagrodzenie za realizację zadań dodatkowych (4181-09) – 7.573,32 zł, 
ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracowników – 53.654,61 zł.

4 Kwota razem 6 651 429,61

1.16. Inne informacje

Lp. Opis Dodatkowe informacje

1.16 Inne informacje Nie występują.

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp. Wyszczegól nienie 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. Wyszczegól nienie 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. Wyszczegól nienie 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. Wyszczegól nienie 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. Wyszczegól nienie Opis Kwota

2.5 Inne informacje Nie występują. 0,00
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Główny Księgowy

Krzysztof Czyż

26-04-2019 16:00:29

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Małgorzata Trembecka

29-04-2019 09:04:39

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

Na koncie 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" 
ewidencjonowane są kwoty wynikające ze wzajemnych rozliczeń 
między KGSG a oddziałami, ośrodkami i ośrodkami szkolenia Straży 
Granicznej w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. 
W ewidencji ujmuje się wyłącznie kwoty wynikających ze 
wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym 
sprawozdaniem finansowym w dniu, na który są sporządzane te 
sprawozdania.
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