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Na,ia i adrs jedDos! I' suawozdawP€,

Ufl4d Nliejski
w BidlmMoku
ul. Slonimska I

*ysLt bz pnnr pu*.dni.so

Numer identyfi kacyjny REGoN

j.d.onLj b.dr.!oi., lob ..Eor{dor.ro ,tlrdr
3porqdzrny

o. dziei ll srudoh 2019 rulq,

BILANS

Stn
ns koni.c roku

PAS\'\ A Slan
ns konier rokuAKTYWA

2 659 196,{5 2 553 169.20

1 369 818,36I.w.rtos.i ni.milerirlne i prrurc 138 l{7.97
-t 8r6 709.162 720 8{8,{8 II. Wynik fitrr.sowy rctto (+, -)Il.Rze@re lktlae iturle

2 720 848.48 l. Zysk neno (+) 0,00l. Srodki rrwale

-4 8t6 709, r62. SEata ncrro C)Ll CrnDty

ur. Odpisy z wynik! fin.trso*ego (n.dwyrlll
JrodI6tN obroroxlch) G)

I . I .1 . Gnbty stanowitce wlasnosa jednoslki satnorz adu

tcrytorisLego prz.kaac w uzikowanie wicczyslc innym

I\'. Illndusz ni.ni. ,likvidow.trych jednoslekI 2. Bud),nki, lokal. i obrekly in lDierii ladowe.j , t{odnej 7 44515A 11

B. Fundusze phcdwek

C. Panst*ose fundusze celowe
1.3. Urzqdzenia lechnicaE i malzloy

244 941 ,t 4

J06 027,25D. Zobowiannii i .ezenT.! ahowi{zrnirI 4. Srodki tsarsponu

30 r43,23 l. ZobosilDn dlugoterminoweI5 Inne +.dkitNale
106 027.25lI. Zobowitzrir kr6tkoteminowc2. Srodld tfrrle p budowic (inwes.Jcje)

I 021,00l. Zobowi4zrnia z b,lulu dosraw i uslugJ. Z.liuki trl (rodki tr*rle w budowi€ (iNe6tycje)

2. Zobow,q"nnia wob€c budztow 22 408,09ll l. I.leaosci dtuSolerninowe

3. Zobowiqzrnia z ryi{u ube4ie.zen i innych
45 699,840,00IV. Dlugotermino*e rkty*. finaDsove

236 898.324. Zobowieania z lylulu wynagrodzenl. Akqie i udzaly

5. Pozostde zobowr4zania2 Inne paDiery wanosciowe

6. Sumy obce (depo4ror€, zabe4ieczenie $ykonania
3. Inne dlugotcnninowe altywa finansow€

7 Rozlicz.nra r Brdu Srodk6w m $ydatka budzelow€

i z t',tr*u dochodow budzetowchV. Wrr.o3t mi€ri. dikwidow.Dych jdnollek

5 872,265 t72,26 8 Fundusze specjalne

5 872,26s.l Zakladowy Fundusz Swiadcz. Socjalnych0,00L Zaprsy

I Matmaly

Itl. Reze y nr robowirzDi!2 P6lp'odukty iprodully w lokn

I\'.Rodicenii mildzyoLBowe

0,00

l. NalezoSci z Mulu doslaw i uslug

2 Nalenosciod budzelow

l. NalearcSci z tltulu ub€rpieczei i innych awradczen

1 Pozostale naleaoaci

5. Rozliczenia z tlulu srodkow m wydalki bud2.toq. i z tltulu
dc'choddw budzelo*)ch

5 812,26lIl. Kr6tkotermim*e rktla! fimDso-e

I Srodki pienilrne w kalie

5 812,262. Srodlipienietie na rachunkach banko*ach

3 Srodki pienitrrc pairstworvego firdusar celow€go

I lm€ irod)<ipienrezne

5. Akcie lub dziary

6 IMe prpiery wano(ciow€

7 Inne kotkolerminowc akgrya finansowe

Iv. Rozliczenir Diedzyokr$o*e

2 t65 068,712 865 06E,71 Sume pasyw6$Suma aktywdw

/tiepiy.p srki/
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\!U:,15(l\\ I
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,ch



Nazw, i adres Jednostk sprawozdawcz€j

Rachunek zysk6w i strat jednostki
(wariant po16wnawczy)

sporzqdzony

na dzief 31 grudnia 2019r.

Adresat:
Urzqd Miejski w Bialymstoku

ul. Slonimska I

Numer identyfi kacylny REGON *yslac bez pisma przewodniego

0,00

I. Przychody netto ze sprzedaZy produkt6w
ll. Zmiana stanu produktdw (zwiekszenia - wanoSd dodamia, znniejszenie - warto$d

ujemna )
Itl. Koszt wytworzenia produld6w na wtasne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedazy towar6w i materialdw
V. Dotacje na finansowanie dzialalnoSci podstawowej
VI. Przychody z q,tulu dochoddw budzetowych

B. Koszty dzialalnosci operacyjnej 4 817 s67,36

I. Amortyzacia tt2'722.13
II. Zuzycie material6w ienergii 292 896.26

tll. Ustugi obce 66 801,37

lV. Podatki i oplaty 37 123,00

V. Wynagrodzenia 3 496 620,81

Vl. Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia dla pracownik6w 798 t86.49

Vll. Pozostaie koszty rodzajowe l3 2t'7 ,30
Vtll. Warto$i sprzedanych towardw i material6w
lX. lnne $wiadczenia finansowane z budzetu
X. Pozostale obciryzenia

C. Zysk (strata) z dzialalnofci podstwowej (A-B) -,1 El7 567.36

D. Pozostale przychody operacyjne 4E7.80

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwatych 4 87,80

ll. Dotacle
lll. Inne przychody operacyjne

E. Pozostale koszty operacyjne 0,00

I. Koszty inwesrycji hnansowanych ze Srodk6w wlasnych samorzqdowych zaklad6w

budzetowych i dochod6w jednostek budzetowych gromadzonych na wydzielonym

rachunku

II. Pozostale koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C+D-E) -,t El7 079.56

G. Przychody frnansowe 370,{0

I. Dywidendy i udziaty w zyskach

ll. Odsetki
370,40

H. Koszty finansowe 0,00

l. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (F+G-H) -4 816 709,16

J. Podatek dochodowy

K. Pozostal€ obowi4zkowe zmniejszenia zysku (zwiQkszenia straty)

L. Zysk (strata) netto (l-J-K) -4 816 709,r 6

) Y R l.:K'l

Krztt
/gl6wny ksiggowy/

2020-03-12

/rok-miesi4c-dzie6/ /kiero !6utlu'Etxir

n'Bial,r'mstoku
Warszaqska 13, lok. 7U

l5-062 Bia$ stok

A. Przychody netto z podstawowej dzialalnosci operacyjnej

Ill. Inne

l. Odsetki
II. lnne

"//%,.
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!u,ner iderlyfi kacljny REGON

Zcstrwicnic zmirn
w funduszu jadnoslki

sporzldzone

nr dzie6 31 grudnir 2019r

-Urzqd Miejski w Bialymstoku
ul. Slonimska I

*ysl8c bcz p,qs pz.wodr,.go

Fundusz jednostki na poczqtek okresu (BO)

I Zwigkszenia funduszu (z tt4ulu) 7 7260t1,76

II Zysk bilansowy z3 rok ubiegly 0.00
Zrealizowane ranr'datki bud2etowe 4 754 099.18
Zrealizowane plamosci ze S.odkow europe,skich
Srodki na inwestycie 355 281.20
Aktualicacia wyceny Srodk6w trwahch

t.6
Nieodplahie otrzlmane Srodki tnrale i Srodki trwale w budowie oraz wanosci niematerialne i

2616 637,38

Aktywa przejete od zlikwidowaaych lub polqczonych jednostek

Aktylva otrzymane w ramach centralncgo zaopamenia
Pozostale odpisy z wyniku finansowego na rok bie24cy

l.l0 Inne zwiiksz€nia

2. Zmaiejszenio lundaszu jednostki (z lytulu)

Strata za rok ubiegty
Zrealizowane dochody budzetowe 85E.20

23 Rozliczenie wyniku finansowego i 3rodk6w obrotowych za rok ubiegly

Dotacie i srodki na inwestycie 355 281,20
Aklualizacia (rodk6w truahch

Wanosi sprzedanych i nieodplamie przekazanych Srodk6w trwalych i Srodk6w trwalych w
budowie oraz wartoici niematerialnych i prawnych

Pas!,\,,/a przeigte od zlikwidowanych lub pol4czonych iednostek
AkBlva przekazane w rarnach cenualnego zaopatrzenia
lnne znniejszenia

II. ? 369 878,36

III. Wynik finansowy netto za rok bieiqcy (+,-) -4 8t6 709,16

I zysk netto (+)

strata netto o 4 816 709,l6

nadwyzka srodkow obrotowych

IV. Fundusz ( Il+,-llI) 2 s53 169,20

rrRZ.\1,llll,-1511
DI \!

\ TSlOKU

Dnia

ska 13, lok. 7U
Biabstok

,r/
%

2020-03-12
/roh miesiQc, dzierv

2020 -03- 12

Nr

I.

t2
iu
t4
t5

t.7.
t8
t9

356 139,10

2l
22

24
25

2.6.

21
28
29

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)



INFORMACJA DOOATKOWA Centrlm u3tug
lnformatycznych

Razem

t. * prcxr{dn do rpdro,i.nit rr.Nq.ro, ob.jmoj. * @r6r.oi.i:

I

ll

Centrum Uslug Informrtycznlch lr Birlymstoku

Bialystok
tl

l5-062 Birlyslok ul. ll'erszr$sk lJ lok ?[
pdsratrlwy przedmrotdzslalMc' Jedndrk'

6203z, DZIALALNOSf Z$',tAZArA Z ZA,RZADZATTEN' tTRZADZENT-AMI tNFORMATYCZNyMT
Et.a. 0116! ot'roee sph*zdo.m

Za okres od 01.01.2019 r, do 31.12.2019 r
sk6i., * spnszdxi. fim* aG.n nft h.e
odrqa. p.areiyd' ar, (polnyh) rdMlokid. w qm rrbd wyEiy .lo*tw r p.tyrcw {blz esty?:qi)
. lGifgi ncbunkoec Cenrum UcluS InfomarycDych prowadzone sq * $edTibreJedroeki
. Roli.n obrolowym jesr oloes 12 misrtcy od I styczr,! do ll grudni, kzdeSo roku obroroEgo.
. Okr.!.Di spnrold.*.zymi a porz.z!86lne mi€siqc., kean*y, lrnlczn e rok'r obroro$m i koni.r rcta
. Zrkl.dory ph! tonr usrala. wykaz konr ksim dr*nej, ptzyjfie 2ardy klasyfikacji zdrrzai. zasrdy prowadzenia kotu ponoc.iczych oraz ich
poqqaia z lorrui ksit8r gidwrej. Ksifgr rachurkowe prowadzonc s4 przy z4grosowaniu r€{hnik konpucro*fch, zbiory k!i?g nchunloeych

. Zlssd) puepro*adzanr! r rozlczanra 
'n"ef,hr,"rcJr 

* t.dnosrce okesla InsE*cJa nsmhrlzactr
. Rodzaje dowodo* ksqsowych. sposob rch obEgu. konrroli i a.chiwizowania. a talre spos6b ochrony dokumenr6w ksiworych wj.dnGrce
okr€lla Istrulcjs obreSu dokuolOr finansopo - ksit8oeyd\ ReSullmin kontroli wevnglrae, om2 sponqd2rnia dokum€ntdw finansoqo -
lsrcsovych r rm. azdar weMeir-ae rcdnosth.
. S.odki trw.L o.rr tr.noici d.mrt rirloc i pr.ryr. * zalehoj.i od lego w Jakj spos6b zostdy przyj$e *ycaia sie wedlus: coy f,abycia
lub c€ny zihpu, wanos.i godnw€j, w sysokoS.i okeilonej rv decjzji o przerrrrniu w spos6b nieodplat'y lub w cenie ry*ower, w ea,tosci
ewidcocyjnej okdlonej s PT. Na dzisi bilirxowy srodti r"d€ sq wyc€nia,e w sanos.i n€tu tj. z u*z8l9dnieni6n odpis6w umoElnio$ych
usblonych na dziai bilansowy. Umarz! siljednornzom i w cll,ofti zalicza si9 w koszry w Domenci. pr4ifcla do cksploatrcji skladniki ma.iqtkowc

laliejak meble. drryey. 
"lkladziny 

oraz pozosrale irodki rrwale i eanosci ni€materialrc i prawne o eanosci nieprz.kaczrjqcej 10.000 zl. Przy
usralBniu $r*el emnyu.cyjnycb (umoz€rro*ych) srosuj€ si9 slawki o*r*lor. w przepilach o podarku dochodo*)m od os6b praMych. W
jednosre przyjrhj€sr meroda linio*! dla Bszys*rch 3rodko* trwdFh. Srodk, trBde w b'.dowie *]ccnis s( n! &iai bil!,e*y w *lsokoi.'
kosadw pozoslaJncych w bczpoSrednim zwiezk{ z ich nabycicm.
. M.tody $,yccnt tldyrvov i pr!,aiw. Przyjmuje sie zrsady pyceny aktywdw ipasywdw zSodnie z uslavq o nchunkowoJ.iz uwzgldniefliem
pz.pisow slt*y o tu8ns.ch publicaych o@ m4ou{dzcnia s spmwic szcz.Solnycn rrssd nchunko"oij. A}t}.ffi i prs}ll,! *?caria siS rie
radzjc., oiz na dn€d bilansowy. Naleabsci k6tko i dlugolenninowe oraz zobowiqaia ujmuje 5Q p ksirsach pcdhry *srtos.i nomimtr.j rrdz z
,'alicznymi odldkami. Nalerloici m dziai bilrnso{y ujnuje liq w wanoici neno tj po dokonaniu odpis6e akturlizujqcych.

ll.

I

ll sz.481iio*t 2rtr6 ai& wfioao grup rod?rlo\ryd ,odk6* dlt l\ *rtuicindMl€.idn d ipflwlrch. awidXr.y sh tyd.llyvrw na pa4let blu ob@toe8o.
NrLshE r m'.rsan. z rytulu. sltdrejr s!fun'. lycia 6:.llodq p,2m6z.ai. *ulltaego @ thn bn sr, a dl. dr$&u a,E Dz@€so

po&tie part3Esde s5a's i \1 i* aE dorych.&*j rmnraji lub llmai.

Oll - Srodki tr*rlc \ \
Bo 0,00

ZW 3 591 613.74 3 59't 613,74

0,00ZM

tt, 3 591 613,74 3 591 6r3,74

\ \OIJ - Pozostele Srodki tr*.le
0,00Bo

170192,38Z,W I70 192.18

7M 12 300.00 12 300.00

157 892,38

x

ls7 892J8

x
t/,

O20 - $'artosci niematerielne i prrnne
0,00Bo

167 244,73zw 167 244.73

0,00Z-M
167 2{r,7.1 1G7 244,7387,

\ xO7l - tlmorzcnie Srodk6w t.wrlych oraz lrartosci nicmrfcrislnych i prrwnych
0,00Bo

--I

-

I
I

-
--
-

I

-

-
IIIIIIIIIIIIrIIIII 87. 884 053,4'l 884 0s3,41

Ccntrum Uslrrg I lllirrnlal) tznlch

ul. Warszasska 13, lok TU

l5-062 BialYstok



INFORMACJA OOOATKOWA Centrum lJslug

O72 - tlmorzcnie pozostslyah Srodk6w (rwAly(h oraz wIrto(ci niemateritrlnych i prswnych I x
B() 0,00

87. 173 500,99 173 500,99

alru.ln. wdoad rynkowq ircdl6* lstlych, w tym dob, kdlury - . rl. J.dnonko dy3pnuje talimi infomeJd, x \
nie dot!cTv 0,00

ll lwB rloloa'ych w 6lcic rokr obroroetSp odpB5* tktu liaj4.yd sdaia .r!*tv EElv.h @;-l"dtls.t*,@"rclr*r)a*wniefi n&$erycho@
ril'u.r.m'nowch alewnw fin'Nwch

I \
nie dotyczy 0,00

w@ra cl@t * qtfro*z,,tn *i@1 i.. x \
0,00 0,00

6ela nrcmryauanycn lub.i.in{zt Sp@ ircdltw t*,rld. lzywuych n. om6* narmu. dneia*r i imych ur6w, w !t 2 Itdl! umow \ \
0,00 0,00

tre* ofu ldoit oosiadaoAr prp65w *.rt*cioryd! s ryn alcit i udz.low 6u dl6\ch papEr6{ wano!.'oa.h x \
iloSd udziil6w - szt 0

warto(ci - zl 0

*sa&h. wvtot4d{lu llwiqeu 
' 
tule 

'! 
l6E rcru

obroroEso, z uMsldncni.m n€i.rmq arn6o$1tb l..lrslet soaqdu snonaln€o (sls p6,v-er asremvch) x X

Bo 0.00

ZW 000

7,M 000

87- 0,00

d.neNalrErezw;mi *1,, ,"r, 
"t*r4iia 

m pcz4t.t oku obobwEso, zqdczdi&h. $llou)st&ru. @ei4a'u I X \
rezrrryy nr rerlizrcjQ inwestycji -Bo

lr] korz\stanat 0

0

zgwiQzlnic nowych rezerw 0

strn korico*y rerlizrcji ir\rcst!cji - BZ
*"y"h 

" !.^bty. "d 
dnia b tMwesq ptzswidlHuyi mowi lub wlnit,j1cyn z 

'm.so x x
\ \

0,00

x x
0,00

\ \
0,00

@os! aodue z po.?ism poddrowym (l6irs oFt!.yrny), t *tdtB prz.p!5w o Ehuko*6.i br,'Itv ro

6no@uy lub adry 2 podzdm E fsoq zobowitz[ 2 rruh lGingu fil1,e*tso lub l6iry! eotEeo \ \
nie C!,qqzy 0,00

fa,agvo - -jauu r"anaki zi *kraid .h!.hn i aomy td z6.4eoa x x

trl ilM._*q-i*!fu.lo*y.h.*ly'u&i.loiychp@j.&Bt(sMftjiipolr.ent'Ee**sl.*}t[nl.-,k',-a,ychwbllmiq&sk@i!m
zot H.e z!.E6zmc$ u @a*! Edmsrll oE chrak r iomv rvch a!.zpEz*r \

0.00 0,00

ch l6io; imw$rch roacr mrdzY wolc'q
orzy.E yct 6Mu/ych sutilil6w *tyw* t zotowraid z+ltq z nrc \ \

rozlicz€ni, czynnc 0,00

rozliczcnie bierne 0,00

l+at tMr drzymrDdr 9la j.{t'G*a sl!@} r port.zo ni.*yk.:.nyd w b Gie x \
0.00 0,00

r15 k*orq $ypbconych {bdt6w pBigay.h m lMadcbr ,rMM,cz. x \
3 991 126.65 I991 t26,65 3 99't 't26.65

I \

x \
11 rysolca odp&w aklalrhJq.-ych \l/eia zpai* x \

nie dotyczy 0,00

rd wnm. a,q&6w n*.rd * bu<bH.. * trr o(b.rh ffi n5,le t!mw., titE poualszr! 16, eytNdii atodt6v lirttr.i * bu<bsG s olu obd*rf,
x \

0,00 0,00

k"orc 
' 
ct!.ftio pdaz.ehych pozy.J' pErnodiv 16 k..atw o nrd:*r.?ai9 lleii lub h6E *yip'ly nxydax{ni. \ \

0.00 0,00

dtomsr o kwrc d.rDad z rridu poddktv di@*aD{n pla dsay poddlow podLd. mi.isnDu *trtir6u d6 spnw fiM,h* publicaycn ryLEywmych w

slB@zdoru z al@u Dldu docbodtu bud2doq.h
\ \

nie dotyczy 0,00

\



INFORMACJA OODATKOWA Centrum Uslug

x )i
nie dotvczv 0,00

XhE DfqreJ. njz Bln.@. poeri.j, Fd ,rsn/by v E6y Adth rd),* da& sr@J' nurCowq r 6Nw.j sE wrrl 6,Nrvy J.{t$lh \
nie dotlczy 0,00

I

I

tgtf*f,,t k !G4t

Y
2020{3-12

Ccntrum

tL'SKi

I-}Y
Usl


