
INFORMACJA DODATKOWA 

Informacja dodatkowa 

sporządzona na dzień 31/12/2020 r.

Adresat: 

Ministerstwo Finansów Budżet Państwa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Najwyższa Izba Kontroli
Filtrowa 57

02-056 Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON:
000000052

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp. Etykieta Wartość

1

1.1 Nazwa jednostki Najwyższa Izba Kontroli

1.2 Siedziba jednostki Warszawa

1.3 Adres jednostki Filtrowa 57 02-056 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym przedmiotem działalności Najwyższej Izby Kontroli jest: 
1. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz 
przedkładanie Sejmowi wyników tej analizy i opinii w przedmiocie 
absolutorium dla Rady Ministrów, 2. Kontrola działalności organów 
administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych i innych 
państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, 
gospodarności, celowości i rzetelności, 3 .Kontrola działalności 
organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i 
innych komunalnych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia 
legalności, gospodarności i rzetelności, 4. Kontrola z punktu widzenia 
legalności i gospodarności działalności innych jednostek 
organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim 
wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz 
wywiązują się ze zobowiązań na rzecz państwa.

2 Okres sprawozdawczy Roczny-2020

3 Agregat? (Tak / Nie) Tak

4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości W NIK ewidencja kosztów jest prowadzona w układzie rodzajowym na 
kontach zespołu 4. Zgodnie z zasadą istotności jednostka przyjęła 
następujące uproszczenia: 1. Ponoszone z góry wydatki za okres 
przekraczający miesiąc np. prenumerata, ubezpieczenia, opłaty RTV 
itp. nie podlegają rozliczeniom w czasie i obciążają koszty okresu, w 
którym zostały poniesione. 2. Opłaty za usługi telekomunikacyjne i 
inne media ujęte w fakturach otrzymanych do dnia sporządzenia 
zestawienia obrotów i sald stanowiącego podstawę sporządzenia 
rocznego sprawozdania finansowego, dotyczące miesiąca grudnia i 
stycznia, księguje się w koszty miesiąca grudnia. 3. Środki trwałe 
uznaje się za ulepszone, gdy suma wydatków na ich ulepszenie 
przekracza w danym roku kwotę 10.000 zł. 4. Środki trwale oraz 
wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej kwotę 
2.000 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

2 metoda liniowa Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej 
kwotę 10 000 zł dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania, miesięcznie z 
zastosowaniem stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym amortyzację 
wartości niematerialnych i prawnych – stosując stawkę 50% rocznie.

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

Meble, dywany i książki umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania bez względu na wartość. 
Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł 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 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. Należności i zobowiązania wyceniane w wysokości wymaganej 
zapłaty łącznie z odsetkami.

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

Zakupione a nie zużyte do dnia bilansowego materiały podlegają inwentaryzacji i wycenie wg cen zakupu o 
wartość tych materiałów pomniejszane są koszty roku sprawozdawczego.

10 ceny ewidencyjne 
materiałów w magazynie 
ustalono na poziomie cen 
zakupu

W NIK w Warszawie stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny 
rozchodu przeciętną cenę zakupu.

13 inne Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki 
organizacyjnej NIK wycenia się według wartości początkowej, ujmując jednocześnie dotychczasowe 
umorzenie. Towary sprzedawane w bufecie wycenia się według cen detalicznych sprzedaży dodając do ceny 
zakupu marżę na pokrycie kosztów utrzymania bufetu.

5. Inne informacje

Kod Informacja Dodatkowy opis

6 przyjęty próg istotności Za nieistotne z punku widzenia oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz jej wyniku finansowego uznaje się 
operacje gospodarcze o wartości jednostkowej nieprzekraczającej progu istotności, który ustalono na poziomie 
1% sumy bilansowej.

7 inne Należności przekazane na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego są objęte odpisem aktualizacyjnym 
w całości. Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się po średnim 
kursie NBP ustalonym dla danej waluty na ten dzień.

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

24 787 185,79 0,00 1 686 695,47 0,00 0,00 1 686 695,47

1 Środki trwałe 246 334 857,59 0,00 10 626 234,20 9 596 574,95 3 312 342,29 23 535 151,44

1.1 Grunty 11 482 421,98 0,00 2 616 490,67 0,00 2 929 000,00 5 545 490,67

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

142 331 124,96 0,00 4 652 139,88 7 485 419,72 0,00 12 137 559,60



lądowej i
wodnej

1.3 Urządzenia
techniczne i
maszyny

63 980 832,91 0,00 1 514 369,21 1 836 612,07 381 746,14 3 732 727,42

1.4 Środki
transportu

6 717 831,58 0,00 975 130,00 0,00 0,00 975 130,00

1.5 Inne środki
trwałe

21 822 646,16 0,00 868 104,44 274 543,16 1 596,15 1 144 243,75

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 2 303 128,44 0,00 0,00 2 303 128,44 24 170 752,82

1 Środki trwałe 0,00 5 383 319,68 26 546,59 618 474,81 6 028 341,08 263 841 667,95

1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 027 912,65

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

0,00 286 500,00 0,00 0,00 286 500,00 154 182 184,56

1.3 Urządzenia
techniczne i
maszyny

0,00 4 325 179,81 26 546,59 608 877,16 4 960 603,56 62 752 956,77

1.4 Środki
transportu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 692 961,58

1.5 Inne środki
trwałe

0,00 771 639,87 0,00 9 597,65 781 237,52 22 185 652,39

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)



roku
obrotowego

obrotowego
(14+15+16

+17-18)

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

I Wartości
niematerialne i
prawne

23 720 219,42 0,00 966 790,77 0,00 2 303 128,44 22 383 881,75 1 066 966,37 1 786 871,07

1 Środki trwałe 128 803 256,61 0,00 10 028 660,21 723 442,60 6 010 214,17 133 545 145,25 117 531 600,98 130 296 522,70

1.1 Grunty 356 985,62 0,00 0,00 0,00 0,00 356 985,62 11 125 436,36 16 670 927,03

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

47 227 538,69 0,00 3 694 277,30 16 675,57 286 500,00 50 651 991,56 95 103 586,27 103 530 193,00

1.3 Urządzenia
techniczne i
maszyny

54 669 074,34 0,00 4 903 805,02 379 227,41 4 942 476,65 55 009 630,12 9 311 758,57 7 743 326,65

1.4 Środki
transportu

4 915 177,41 0,00 683 583,65 0,00 0,00 5 598 761,06 1 802 654,17 2 094 200,52

1.5 Inne środki
trwałe

21 634 480,55 0,00 746 994,24 327 539,62 781 237,52 21 927 776,89 188 165,61 257 875,50

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 2 616 490,67 2 793 400,00 Zakup nieruchomości na ul. Kościuszki 6 w Kielcach na podstawie aktu
notarialnego Repertorium A Nr 7366/2020 z dnia 4 listopada 2020r.
Wartość rynkowa ustalona na podstawie aneksu do operatu szacunkowego
z dnia 3 listopada 2020 r.

1.1.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

4 641 904,48 4 956 600,00 Zakup nieruchomości na ul. Kościuszki 6 na podstawie aktu notarialnego
Repertorium A Nr 7366/2020 z dnia 4 listopada 2020r. Wartość netto
poszczególnych składników majątku: garaż 89.835,99 zł, utwardzona
działka 159.120,24 zł i ogrodzenie 207.579,59 zł. Wartość odtworzeniowa:
garaż 95.919,00 zł, utwardzona działka 170.782,00 zł i ogrodzenie
222.522,00 zł wynikająca z aneksu do operatu szacunkowego z dnia 3
listopada 2020 r.

1.2.1 w tym dobra kultury 4 185 368,66 4 467 383,00 Zakup nieruchomości na ul. Kościuszki 6 na podstawie aktu notarialnego
Repertorium A Nr 7366/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. Wartość
odtworzeniowa budynku 4.467.363,00 zł wynika z aneksu do operatu
szacunkowego z dnia 3 listopada 2020 r. Budynek biurowy Pałacyk
Hönigmana (nowa siedziba Delegatury NIK w Kielcach) wpisany jest
przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Kielcach do rejestru zabytków nieruchomych pod nr rej. A.345 decyzją z
dnia 9 kwietnia 1972 r. L.dz. K1.Vb-680/743/72.

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

358 036,29 Najwyższa Izba Kontroli na terenie Warszawy posiada szesnaście służbowych lokali
mieszkalnych. Udział części w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym
znajdują się budynki mieszkalne oraz w tych samych częściach prawo współwłasności
wszelkich części budynku oraz innych urządzeń wynosi łącznie dla wszystkich
mieszkań 0,66925. Delegatura NIK w Opolu posiada garaż, z garażem tym związany
jest udział wynoszący 1/10 części (34,2 m2) w prawie użytkowania wieczystego działki
nr 3/107 położonej w Opolu.

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 590,40 Delegatura NIK w Opolu dzierżawa gruntu (40,00 m2) pod miejsca parkingowe

2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

0,00 nie wystąpiły

3 Urządzenia
techniczne i
maszyny

650 987,52 Sprzęt serwisowy udostępniony NIK na podstawie umów: 22 sztuk laptopów oraz
sprzęt udostępniony do świadczenia usług transmisji danych i dostępu do internetu.
Sprzęt firmy NETIA SA do transmisji danych w Sieci WAN oraz dostępu do internetu
użytkowany w Delegaturach NIK na podstawie umowy zawartej przez NIK w
Warszawie oraz umowa najmu z Palarnie.pl - 2 szt. kabin dla palaczy.

4 Środki transportu 1 308 595,84 Wynajem 16 samochodów osobowych Skoda Octavia, z których korzystają Delegatury
NIK

5 Inne środki trwałe 42 620,00 Umowa najmu z Muzeum Narodowym - obraz olejny, umowa z Heute Service -
urządzenie polerująco - czyszczące do obuwia, umowa z Krynka sp. z o. o. wyposażenie
- dystrybutory na wodę oraz urządzenia i pojemniki udostępnione przez firmę Eden
(Dar Natury).

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 52 905,21 3 209,86 0,00 0,00 56 115,07



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

3 Łączna kwota: 52 905,21 3 209,86 0,00 0,00 56 115,07

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
wystąpiły

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 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 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
jednostkę gwarancji
i poręczeń
niewykazanych w
bilansie

2 517 327,76 gwarancje stanowiące zabezpieczenie związane z należytym wykonaniem umów

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp. Wyszczegól nienie Kwota Dodatkowe informacje

1 Odprawy emerytalne
i rentowe

3 547 523,40 odprawy emerytalne wypłacono 62 pracownikom

2 Nagrody
jubileuszowe

4 064 727,65 nagrody jubileuszowe wypłacono 247 pracownikom

3 Inne 1 729 921,15 W tym: - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wypłacono 50 pracownikom 285.131,29 zł - płatny
urlop dla poratowania zdrowia wypłacono 12 pracownikom 429.795,81 zł - zwolnienie z
pełnienia obowiązków z zachowaniem prawa do wynagrodzenia wypłacono 48 pracownikom
842.408,52 zł - urlop radcowski wypłacono 5 pracownikom 46.804,56 zł - świadczenia
wynikające z przepisów dotyczących BHP (okulary korekcyjne) wypłacono 257 pracownikom
125.780,97 zł

4 Kwota razem 9 342 172,20

1.16. Inne informacje

Lp. Opis Dodatkowe informacje

1.16 Inne informacje nie wystąpiły

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

Odszkodowanie za uszkodzenie dachu basenu w Ośrodku Szkoleniowym NIK w
Goławicach.

93 639,90

2 Przychody - które
wystąpiły incydentalnie

nie wystąpiły 0,00

3 Koszty - o nadzwyczajnej
wartości

nie wystąpiły 0,00

3 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 Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza audyty zewnętrzne
oraz uczestniczy w Projektach współpracy bliźniaczej.
Środki pieniężne na wydzielonych innych rachunkach
bankowych niż rachunki ZFŚS i depozytowy są
przeznaczone na koszty zarządzania projektem i dotyczą
obsługi: Audytu Zewnętrznego Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju 559.572,33 zł; Projektu
współpracy bliźniaczej nr KS 17 IPA FI 01 19 pn. „Dalsze
wzmacnianie wpływu Najwyższego Urzędu Kontroli
Kosowa” 391.888,08 zł; W związku z Decyzją Prezesa
Najwyższej Izby Kontroli nr 19/2020 z dnia 10 listopada
2020 roku w sprawie zasad wykonywania budżetu państwa
w części 07- Najwyższa Izba Kontroli, od dnia 1 stycznia
2021 roku budżet NIK będzie wykonywany centralnie
przez dysponenta części. Tym samym od dnia 1 stycznia
2021 roku delegatury NIK nie będą funkcjonować jako
dysponenci trzeciego stopnia. W związku z powyższym nie
będą sporządzać sprawozdań finansowych i budżetowych
za 2021 rok.

951 460,41

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

Środki trwałe w budowie 6.758.381,75 zł w tym: Delegatura NIK w
Katowicach 13 899,00 zł dot. przebudowy ogrodzenia oraz 36 531,00
zł dot. modernizacji systemów technicznych, instalacji elektrycznej,
okablowania strukturalnego serwerowni; Delegatura NIK w Krakowie
11.928,36 zł zakup i przekazanie przez NIK Warszawa garażu do
adaptacji pod przyszłą inwestycję; Delegatura NIK w Poznaniu



39.360 zł dot. adaptacji części budynku Delegatury na potrzeby
archiwum; Delegatura NIK w Szczecinie 15.867 zł dot. budowy
nowego systemu klimatyzacji; Delegatura NIK we Wrocławiu
3.534.704,16 zł dot. adaptacji budynku na potrzeby
delegatury,13.005,40 zł dot. wymiany drzwi i dostosowania klatek
schodowych do wymogów p.poż.; Delegatury NIK 1.024.095,54 zł
dot. komputerów przenośnych DELL Latitude, dostarczonych
nieodpłatnie do Delegatur przez BCODERS S.A. zgodnie z umową nr
BGO-BGZ.261.020.2020. z uwagi na fakt, że w/w komputery nie
posiadały zainstalowanego oprogramowania użytkowego, jako
niekompletne nie zostały przekazane do użytkowania w 2020 roku.;
NIK w Warszawie 2.068.991,29 zł nakłady dot. : Modernizacja
układów zasilania w budynku A i B (projekt), NIK w Warszawie
627.385,45 zł; Projekt modernizacji sieci LAN w delegaturach
93.515,46 zł; Przebudowa sali szkoleniowej w budynku NIK w
Warszawie 39.360 zł; Rozbudowa systemu kontroli dostępu w strefie
ochronnej III w budynkach NIK w Warszawie 79.704 zł; Wykonanie
zabezpieczeń biernych podziału stref p.poż., NIK w Warszawie 9.840
zł; Ośrodek Szkoleniowy NIK Goławice - budowa wiaty gospodarczej
(projekt) 21.552,60 zł; Wykonanie koncepcji na rozbudowę instalacji
solarnej w Ośrodku Szkoleniowym NIK 6.027 zł; Przebudowa
skrzydła A budynku głównego (projekt, koncepcja) w Ośrodku
Szkoleniowym NIK w Goławicach 41.737,59 zł; Pozostałe środki
trwałe przyjęte na stan magazynowy (ujęte w ewidencji analitycznej
na koncie 310) 1.149.869,19 zł. Delegatura NIK w Lublinie w 2020
roku naliczyła w wysokości 471.085,23 zł karę umowną za
opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji dla PPH WAMACO Spółka z o.o. w Lublinie, którą w dniu
5.02.2021 roku na podstawie zawartej ugody miarkującej wysokość
kary umownej odpisano część należności w wysokości 468.085,23 zł.
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