kt*
BILANS

Fdnostiibudietowej,

I samorzqdowsgo zakladu bud2etowego,

"#s ejski w Biatymstoku

sponadzony

n. dzlei!

Dn ia

31 grudnia 2020 roku

2

72licznitu

Lwano6ci niom.Gnahe i p6wn.
ll.Rzeczowe aktlYa

rm.te

2 859 196,45

6 268 792,17

138 347 ,97
2 720 848,48

I

4 914 610,12

2 720 848,48

4 914 610,12

354 't82,05

1r 1 crunry sbnosrce *3n0.. jedn@*'
sahoz du G+omii.so przekdne w

12

Budynki lokald idbi€kry inlyni.dr

2 553

7 369 878,36
wy,ik fin.n$*y n.no

rr.

(+, -)

{

14 997 083,81
-10 035 649,67

815 709,16
0,00

0,00

-4 8'16 709,16

-10 035 649,67

306 027,2s

'l 385 888,00

306 027,25

'l 385 888,00

1 021,OO

979 903,27

odpa6y , rlniru nn.Eowgo
{natuyrrc arodk'rw ob rotowyc h ) (-l

2 445 758,11
7.14

3 227 970,52

1

666 544,11
D.

30 143.23

20 095.49

r.

Zobowiq2.nia i rczesy nE

Zohowiqza.ia drusotemhoM

tr6rkoLminoM

2.Srcdkir ar.wbudowie (in*esrycjel

ll, Z.howiqz.nia

Z.liczki n. arcdli lN.l€ w budowi.

1 Zobosq2rnr.

z rylutu doslaw r ustus

2 ZobowEz.nra

wob€c

3 Zoboviazanla

z

rrr.

4 961 434,14

rrr.

244

3.

r69,20

N.r.rnogca drugor.manok

0,00

0,00

budtel'iw

ly1tr ubepede'li

4 zob.v'+an6 2ly'utu *ynagrcd2e'l

3

sumy ob.6

22 408,09
45 699,84

52 698.10

236 898,32

276 649.82

(dop.zylM, ab€4i€Q€.i6

61 229,60

7. Rozrczenr. z ly1utu srodkdw na wydatki
budrelee iz tr1utu do.nod't budrelowlcn

2. Prj{produkiy prldukly w

5 872,26

78 529,97

0,00

0,00

31

Zakr.dow) Fundusz

swi.de socj.r.ycl

s 872,26

15 407,2',1

5 872,26

15 407 ,21

lll. R..€tuy n. zobowiqrnia

totu

lv.Rozliczeni. hildzyokBeo*

0,00
1

Narorno5ci

3.

Nabrndci z trrutu ubezDieee'1 iinnych

1 893, t6

2llruru dostaw i usl€
'1

s Rdr'dsn'a 2 Mdu
budzelowe
rrr.

'

z Muru docho!6w
'odN6w

n. wydark
b!r,2ero*!.h

K16rkor.minow. akrwa tinansom

1.

Srcdkipienrrrc w kasre

2

Srodk' pien etne na rachunkacn

3.

Srcdkipienigtnep.'lsrv@.oorunduru

6

rnne oaoiery

rv. Rozriczehi.

893,16

brnko .h

5 472,26

76 636,81

5 872,26

/o oJo,o

r

w.dogdae

mirdzyok6sow

2 865 068.71

6 347 32?,14

2 865 058.7'l

6 347 322,14
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adresiednostkisprawozdawczel

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Ii]ilug lnformat]czn]ch

llll)

lszllska

13,

Nr. rciestru

Stan na koniec roku
biezqcego

Fundusz iednostki na poczqtek okresu (BO)
ZwiQkszenia funduszu (z tytulu)
Zysk bilansowy za rok ubiegly

1.2

zrealizowane wydatki budzetowe

1.3.

zrealizowane platnosci ze Srodk6w europejskich

0,00

1.4

Srodki na inwestycje

1.5

Aktualicacja wyceny Srodk6w trwalych

1.7
'1

Nieodplatnie otzymane Srodki trwale i srodki trwale w budowie oraz

.6

wartosci niematerialne i prawne
.

.8

Akt)$r'a

7 369 878,36
7 726 0',t7,76

1.1.

'1

L\STA

sporzqdzone na dzief 31 grudnia 2020 r.

popzedniego

1

11

ku

Stan na koniec roku

t.

IiAr

OlI

7^

lok. 7U

5-{)62 Biahstok

l1'

Dnia
U

n Bialt mstoku

Ilfll:lSlit

16 762 030,38
0,00

4 754 099,18

13 176 594,35

355 281 ,20

3 575 590,94

2 616 637,38

I845,09

pzejete od zlikwidowanych lub poleczonych jednostek

Aktywa otzymane w ramach centralnego zaopatzenia
Pozostale odpisy z wyniku finansowego na rok biezEcy

1.'10

lnne zwiekszenia

Zmniejszenia tunduszu jednostki (z
2.1.

Strata za rok ubiegly

fiulu)

2.2

zrealizowane dochody bud2etowe
Rozliczenie wyniku finansowego i Srodk6w obrotowych za rok ubiegly

2.4.

Dotacje i 6rodki na inwestycje

2.5

Aktualizacja Srodk6w trwalych

2.7

28
29

858,20

2 736,75

355 281 ,20

3 736 230.94

Wartosd spzedanych i nieodplatnie pzekazanych 6rodk6w trwalych i
Srodk6w trwalych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych
Pasywa przejete od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek

579 148,08

Aktywa pzekazane w ramach centralnego zaopatzenia
lnne zmniejszenia

.

Fundusz jednostki na koniec okresu (Bz)

t.

Wynik finansowy netto za rok bieiqcy (+,-)

1

zysk netto (+)

2

strata netto C)

3

9 134 824,93
4 816 709,16

2.3

2.6.

3s6 139,40

7 369 878,36

14 997 083,81

4

816 709,16

-r0 035 649,67

-4

Il6

-10 035 649,67

709,16

nadwyzka Srodk6w obrotowych

4 961 434,14

2 553't69,20

Fundusz ( ll+,-lll)
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Rachunek zysk6w i strat jednostki

Narys r adrs jcdnos*, spawozdawcz.j
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Numer identyfikacyiny RECON

Jl

res a t

Urzqd

ejs

Bi a4ild s t0ku

grudnia 2020r,

i'!:

Stan na koniec rok
poprzedn€go

A. Przychody netto z podstqwowej dzialalnoici operacyjnei
I. Prrychody neno ze sprzedazy produkt6w
IL Zmiana stanu produktdw (zwiekszenia - wafloSi dodatni4 zmniejszenie IIl. Kosa w).tworzenia produkt6w na wlasne potrzebyjednostki
IV- Przychody netto ze sprzedazy to$ard\.v i material6\,v
V. Dotacje na finansowanie dzialalnosci podstawowej
VL Przychody z t),tulu dochod6w budzetowych
B. Koszty dzialalnoSci op.racyjnej
I. Amortyzacja
IL Zuzycie material6w i energii

4

8t7 567.36

2 230,07
9 637 046,t1

722,13

I

798 r 86.49

58 766.38
3 915 719.68
906 443.82

l3 217,30

t9 9t 1.02

3 496 620.81

VL Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia dla pracownik6w

i

t?5 092-81
t88 1t 1.94

3 I t2 610.52

37 123.00

V. Wynagrodzenia

,,,..,.,.".--..
2 230,07

tt2

Il. tjslugiobcc
IV. Podatki ioplaty

.

0,00

292 896.26
66 801.37

I

VIl. Pozostale koszly rodzajowe
VIll. Wartosi sprzedantch towar6!!

OILI

matcrialdN

IX. Inne Swiadczenia tlnansorvane z budzetu
X. Pozostale obciqzenia
C. Zysk (strata) z dzialalnoici podstwowei (A-B)
D. Pozost.le przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych
IL Dotacje
IIL Inne przychody opcrac],inc
f,. Pozostale koszty operacyjne
I. Koszty inwestycji finansowanych ze Srodkdw wlasnych samorzqdowych
II. Pozostale koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z dzialalnoSci operacyjnej (CtD-E)

-4 817 s67,36
487,80
487.80

-9 634

8

r6, r0

174 058,66

t71 058.66
0,00

50t 046,05

-4 8t1 079,56
170,,10

504 046.05
-9 96{ 801.{9
0,00

370.40
0,00

70 8,16,18

8r6 709,16

-10 035 649.67

-4 816 709,t6

-10 035 649,67

G. Przychody linanso\ e
I. D).ridendy iudzialy w zyskach

IL Odsctki
I

Il. Innc
H. Koszty finansowe

l. Odsetki

ll.

Inne

I. Zysk (strata) z dzialalno6ci gospodarczej (F+G-H)
J. Podat.k dochodow)
K. Pozostale obowiqzko\+e zmniejszenia zysku (zwilkszenia stratl-.)
L. Zysk (strrta) netto (l-J-K)

c
/glowny

{

70 846.t8

Centmm Usi

M-

202

t-03-08

/rok-miesiqc-dzie

wB

lbltnabtzn],ch

ll .fLu
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URTi I'

h

Dn a
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20

1

1

l

DODATKOWA

NFOR
Nr.

I
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Wprowadzertie do sprawozdania finansowego, obejmuje rr szczeg6lnoSci:

I

l.l

nazwQ

1.2

siedzibg jednostki

jednostki

Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku
Bialystok
1.3

adres.jednostki

1.4

podstawowy pzedmiot dzialalno6ci jednostki

l5-062 Bialystok ul. Warszawska 13lok7U
62032 Dzialalno!;t zawi4zar,a z zarz4dzaniem urzqdzeniami informatycznymi
2

wskazanie okresu objQtego sprawozdaniem

:q okres od 0l

.01

.2020 r. do 3 L 12.2020 r.

wskazanie, 2e sprawozdanie finansowe zawiera dane l4czne

.t

om6wienie przyjgtych zasad (polityki) rachunkowo6ci, w tym metod wyceny aktyw6w i pasyw6w
(takze amorwzacii)

. Ksiqgi rachunkowe Centrum Uslug Inlbrmatycznych prowadzone sq w siedzibie j ednostki.
. Rokiem obrotowym jest okres 12 miesiQcy od I stycznia do 3 I grudnia kazdego roku obrotowego.
. Okresami sprawozdawczymi s4 poszczeg6lne miesiqce. kwartaly. p6lrocza w roku obrotowym i koniec roku.
. Zrkladowy plsn kont ustala: wykaz kont ksi9gi gldwnej, przyjgte zasady klasyfikacji zcluzeh, zasady
prowadz.cnia kont pomocniczych oraz ich powiqzania z kontami ksiQgi gl6wnej. KsiQgi rachunkowe
prowadzone sq przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiqg rachunkowych podlegajq ochronie,

. Zasady przeprowadzania irozliczania inwentaryzacj i w jednostce okresla Instrukcja inwentaryacijna.
. Rodzaje dowod6w ksiggowych. spos6b ich obiegu. kontroli i archiwizowani& a takze spos6b ochrony
dokum€ntdw ksiqgowych wjednostce okella lnstrukcja obiegu ikontroli dokument6w finansowo ksiQgowlch. oraz inne zarz4dzenia wewnltrzne jednostki.

. Srodki trwrle oraz wartosci niematerirlne i prrwne

- w zaleznosci od tego w jaki spos6b zostaly przyjgte
wycenia sig wedlug: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartoSci godziwej, w wysokosci okreslonej w decyzji o
przekazaniu rv spos6b nieodplatny - lub w cenie rynkowej. w rvartoSci ervidencljnej okreSlonej w PT. Na dziei
bilansowy Srodki trwale s4 $yceniane w wartoSci netto tj. z uwzglgdnieniem odpis6w umorzeniowych
ustalon),ch na dziet bilansowy. Umarza sig jednorazowo i w caloici zalicza sig w koszt.,- w momencie przyjgcia
do eksploatacji skladniki majetkowe takiejak meble, dyrvany, wykladziny oraz pozostale irodkitn\ale i
wartoici niematerialne iprawne o wartosci nieprzekraczajqcej 10.000 zl. Przy ustalaniu stawek
amonyzacyjnych (umorzeniow),ch) stosuje sig stawki okreSlone w przepisach o podatku dochodowym od osob
prawnych. W jednostce prryjlta j€st metoda - liniowa dla wszystkich Srodkdw trwalych. Srodki trwale w
budowie wycenia sig na dzie6 bilansowy w wysokosci kosa6w pozostaiqcych w bezposrednim zwi4zku z ich
nabyciem.

. Metody wyceDy sktyw6w i pasyw6w. Przyjmuje

sie zasady wycany aktyw6w i pasyw6w zgodnie z ustawa o
przepisdw
ustawy o finansach publicznych oraz rozporz4dzenia w sprawie
rachunkowoSci z uwzglgdnieniem
pasywa wycenia sig nie rzadziej niz na dziei bilansowy.
rachunkowosci.
Aktywa
i
szczeg6lnych zasad
Naleznofti krdtko i dlugoterminowe oraz zobowiqzania ujmuje sig w ksiggach wedlug wartosci nominalnej
wraz z naliczonymi odsetkami. Naleznofti na dziei bilansowy ujmuje siQ w wartosci netto tj. po dokonaniu

odpis6w aktualizuiacych.

5

inne informacje

lt.

Dodatkowe informacje i objaSnienia obejm ujq w szczeg6lnolci:

I

l.l

szczeg6lowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych Srodk6w trwalych, wartosci niematerialnych i
prawnych, zawieraj4cy stan tych aktyw6w na poczEtek roku obrotowego, zwigkszenia i zrnniejszenia
z tytutu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnQtrznego oraz stan
koricowy, a dla maiatku amorB,zowan ego

-

podobne przedstawienie stan6w i tytul6w zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

tabela
1.2.

aktualn4 wartoSi rynkowq Srodk6w trwalych, w tym ddbr kultury

-

Ll

o ile jednostka dysponuje takimi

informac amr

I

kwotg dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizuj4cych wartosd aktyw6w trwalych
odrgbnie dla dlugotermino&ych aktyw6w niefi nansowych oraz dlugoterminowych aktyw6w
finansowych

1.4.

wanosd grunt6w uzltkowanych wieczyScie

5

1.6.

wartosi nieamortyzowanych lub nieumarzanych przezjednostkg Srodk6w trwalych, uzywanych na
podstawie um6w najmu,

liczbg oraz wanosi posiadanych papier6w wartosciowych, w tym akcji i udzial6w oraz dtuznych
oaoier6w wartoSciowych

o

odpisach aktualizuj4cych wartosc naleznosci, ze wskazaniem stanu na pocz4tek roku
obrotowego, zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu istanie na koniec roku obrotowego, z
uwzglgdnieniem nalezno5ci finansowych jednostek samorzqdu ter)4orialnego (stan pozyczek
dane

1.7

dzieiawy i innych um6w, w tym z qtulu um6w leasingu

zaerozonych)

tabela 1.7
t.8

dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczqtek roku obrotowego, zwigkszeniach,

wvkorzystaniu, rozwiazaniu i stanie kofcowym

o

a)

pozostalyrn od dnia bilansowego, przewidlvanym
umowa lub r+"ynikaiacym z inneao tytulu Drawneqo, okesie splaty:
powyzej I roku do 3 lat

b)

powyzej3do5lat

c)

powy2ej 5 lat

t.9

i .10

l.lt.

podzial zobowi4zari dlugoterminowych

kwotg zobowiEzari w syuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami
podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepis6w o rachunkowoSci bylby to leasing finansowy
lub zwrotny z podzialem na kwotE zobowiqzan z q{ulu leasingu finansowego lub leasingu zwromego
lqcznq kwotQ zobowi4z.ai zabezpieczonych na majqtku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy

tych zabezpieczei

t2

l4cmq kwotq zobowi4zai warunkowych, w tym r6wnie2 udzielonych przez jednostkg gwarancji i
porgczen, tak2e wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiqzai
zabezpieczonych na majqtku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeri

t3

wykaz istotnych porycji czynnych ibiernych rozliczeri migdzyokresowych, w tym kwotQ cz),nnych
rozliczeh migdryokresowych kosa6w stanowiqcych r6znicA migdzy warto3ci4 otrzlmanych
finansowych skladnik6w aktyw6w a zobowi4z-aniem zaplaty za nie

rozliczenia czynne
rozliczenia bierne
|

.14

lEcaq kwotQ otrzymanych przezjednostkp gwarancji iporgczei niewykazanych w bilansie

1.15. kwotg wyplaconych Srodk6w pienigznych na Swiadczenia pracownicze

tabela 1.15
1

.16

inne informacje

2
2.1

vrysokodi odpis6w aktualizuj4cych wartodi zapas6w

2.2.

koszt w)tworzenia Srodkow trwalych w budowie, w tym odsetki oraz r6znice kursowe, kt6re
powigkszyly koszt w)4worzenia Srodk6w trwalych w budowie w roku obrotow).m

2.3

kwotg i charakter poszczeg6hych porycji przychod6w lub koszt6w o nadzwyczajnej warto6ci lub
kt6re v"r'staDity incydentalnie
informacjg o kwocie nale2no6ci z Otufu podatkow realizowanych przez organy podatkowe podlegle

2.4

ministrowi wla6ciwemu do spraw finans6w publicmych wyka4rvanych

w

sprawozdaniu z

wykonania planu dochod6w budzeto*rych
2.5

inne informacje

l)

3

Zwolnienie z oplacania nale:zno5ci z rytutu skladek ZUS w wysokoSci: 174 058,66 zl;
2) CUI ponioslo wydatek inwestycyjny w wysokoSci 160 640,00 zl, kt6ry nie zwigkszyl funduszu
iednostki. Wydatku dokonano na podstawie przekazanych um6w Zarz4dzeniem Nr 1l5l/19
Prezydenta M.Bialegostoku z dnia 30.1 2.2019r., dotycz4cych skladnik6w majatku pzyjqtych do
ewidencji Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.
Inne informacje niZ wlmienione powyzej, jezeli mogtyby w istotny spos6b wpb.n4i na oceng
s\tuacii maiatkowej i finansowej oraz wltrik finansoury -jednostki
1) Srodki og6lem poniesione na SARS - CoV-2 wjednostce - 495 522,81z,1i ptaca zdaha wyst4pila; terminowoSd pracy - wystapila.
2) W grudniu 2020r zaewidencjonowano zakup Srodkow trwalych ( wydatki ktore nie wygasaj4 z
uplywem roku budzetowego 2020) w wysokoici 778 400'58, kt6re wykazano w bilansie w pasyrvach
poz. zobowi4zania z 04. dostaw i uslug. Zaplata nast4pila w styczniu 2021r, przy czym w dacie
ooniesienia rwdatku nastapilo zwiekszenie funduszu iednostki

^
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Centrum Ushrg lrrformatl cznych
n'Bixl)mstoku

K(lr

rrl. Warszarr ska 13. lok. 7U
l5-062 Bialystok
Szczeg6lowy zakres zmian warto6ci grup .odzaiowych 6rodkriw trwalych, wartoici niematerialnych i prawnych, zawieraiqcY stan tych
Tabela aktyw6w na poczEtek roku obrotowego, zwiQkszenia i zmnierszenia z tytutu: aktualizacji warto6ci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
wewnetrznego oraz stan koicowy, a dla majetku amo.tyzowanego - podobne przedstawienie stan6w i tytul6w zmian dotyczqcych
1.1

amortyzacii lub umorzenia
Nazwa

Konto

BO

zwiekszenia

zmniejszenia

BZ

3 597 613,74

2 504 344,29

6 095 958,03

157 892,38

73048,36

230 940,74

t67 244,73

1283 265,92

1450 510,65

Umorzenie irodk6w trwalych ora2 wartosci
niematerialnych i prawnych

884 053,41

375 702,72

7 259 756,13

Umorzenie pozostalych irodk6w trwalych oraz warto6ci
niematerialnych i prawnych

173 500,99

75 360,13

248 861,t2

011

Srodkitrwate

013

Pozostale irodki trwale

014

zbiory biblioteczne

016

Dobra kultury

020

Warto(ci niematerialne i prawne

080

lnwestycje rozpoczqte

07L
0-12

Gnhr,Dr

u-1]n nK
Bialtln

w,

K"o,

//

Lx/

])ych

fi-rI

Ccntntm U.lrrg lnfir rntitJ czlllch

\r lliilt ntsloktt
rul. \\alszlrrsku Il. lok. 7U
l5-tJ6l lli.rlrstok

1.7

obrotowego,

z

uwrglqdnieniem naleino6ci finansowych jednortek samorrqdu terytorialnego (stan poiycrek raSroionych)

1

Naleinosci jednostek

i

L.2

Naleinoici kr6tkoterminowe w tym:

1893,16

0,00

Stan na koniec roku

obrotowego
1893,16

0,00

0,00

1893,15

0,00

1893,16

0,00

tvtulu dostaw i uslug

1.2.1

nale2nolci

7.2.2

nale2noiciod budiet6w

L.2.3

naleinoSci

1-.2.4

porostale naleinoici

z

0.00

zmiany w ciqgu roku obrotowego
zwieksrenia
wykorzystanie
rozwiqzanie

0,00

Naleinoici dlugoterminowe

z

obrotowego

samorzQdowych zakladow budietowych

1.1

2

Stan na poczEtek roku

Rodzaj naleinoici

Lp

0,00
0,00

1893,16

1893,16

tytulu ubezpieczeh spolecznych i innych iwiadcze6

Naleinogci finansowe budretu
wykonania budietu

0,00
0,00

z

tytulu udzielonych poiyczek wskazanych w bilansie

z

RAZEM

0,00
0,00

1893,16

0,oo

1893,16

0,00
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Tabela
1.15

(wota wyplaconych Srodk6w pienieinych na Swiadczenia pracownicze
Wyszczeg6lnienie

Lp.
1

Wynagrodzenia

2

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

3

Odprawy emerytalne i rentowe

4

Nagrody ju bileuszowe

5

Ekwiwalent za urlop

6

ln

Kwota
3 550 158,87

236 898,32

25 292,25

820 406,43

ne
RAZEM

Centmm

/

wB

4 632755,87
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