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spo?zqdzone na dzien 31 grudnia 2021 r.
Nr.
Slan na koniec
bieiqcego

Stan na koniec roku
popftedniego

Fundusz jednostki na poczq tek okresu (BO)

t.

Zwiekszenia funduszu (z tytulu)

1

1.1.

13 176 594,35

Zrealizowane wydatki bud2etowe

1.3.

Zrealizowane platnosci ze Srodkow europejskich

3 575 590,94

SoOm na inuvesticje

15.

Aktualicacja wyceny 6rodk6w trwalych

1.6

Nieodplatnie otzymane !rodka trwale i Srodki tMate w budowie oraz
wartosci niematerialne i prawne

1.7

Aktywa pzejete od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek

18

Aktywa otzymane w ramach centralnego zaopatzenia

1.9.

Pozostale odpisy z wyniku finansowego na rok bie2qcy

1.10.

't4 997 083,81

16156 842,25

0,00

Zysk bilansowy za rok ubiegly

1.2.

1.4

7 369 878,36
16 762 030,38

rokL-r

0,00
'r

3 791 195,40
2 365 646.85

9 845,09

lnne zwiekszenia

Zmniejszenia funduszu iednostki (z

9 134 824,93

Vulu)

Strata za rok ubiegly

),

Zrealizowane dochody bud2etowe

23

Rozliczenie wyniku flnansowego iSrodkow obrotowych za rok ubiegly
Dotacje i Srodki na inwestycie

13 374 078,83

4 816 709,16

10 035 649,67

2 736,7 5

295 574,78

3 736 230.94

2 404 374,30

579 148,08

638 480.08

Aktualizacja Srodk6w trwalYch
2.6.

2.7

Wartosi sprzedanych i nieodplatnie przekazanych Srodk6w trwalych i
Srodk6w trwaly ch w budowie oraz wartoSci niematerialnych i prawnych
Pasywa pzeiQte od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek
Aktnva p Eekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

ao

I
t.

lnne zmniejszenia

Fundusz ,ednostki na koniec okresu (BZ)
Wynik finansowy netto za rok bieiqcy (+,,

1.

zysk netto (+)

2

strata netto C)

3

IV

nadwy2ka Srodk6w obr

(gl6wny ksiegowy)

17 779 847 ,23
-12 035 602,24

-10 035 649,67

-12 035 602,24

ch

4 961 434,14

Fundusz ( ll+,-lll)

/

14 997 083,81
-10 035 649,67

5 7 44 244,99

2022.03.24
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Rachunek zyskdw i strat jednostki
(wariant por6wnawczy)
na dziei

2022 -09-

Dnia

I

t

Adresat:
Urzqd Miejski w Biatymstoku

3l grudnir 2021r.
Stan na koniec roku
poprzedniego

A. Przychody netto z podstawowej dzialalnosci operacyjnej
L Przychody netto ze sprzedazy produkt6w
Il. Zmiana stanu produkt6$ (zwiekszcnia - wartoSi dodatnia, zmniejszenie -

III. Koszt w),tworzenia produktdw na wlasne potrzeby j ednostk
lV. Przychody nefto ze sprzedazl towardw i material6$

Stan na koniec roku beiqcego

2 230,07

222 049,44

i

V. Dolacje na finansowanie dzialalnolci podslawowej

Vl.

Przychody z t),tulu dochod6rv bud2etowych

222 049.34

2 230,07
9 631 046,17

B. Kosztv dzial.lnoSci operacyjne.i
L Amortyzacia
Il. Zuzycie material6w ienergii
III. Uslugi obce
IV. Podatki i op,aty
V. wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia dla pracownik6w
VIL Pozostale koszty rodzajowe
VIIL WartoSd sprzedanych to'war6w i material6w
IX. Inne Swiadczenia Iinansowane z budzetu
X. PoTostale obciazenia
C. Zysk (strata) z dzialalnoSci podstwowej (A-B)
D. Pozostnle przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinanso$)ch. aktywdw trwalych
IL Dotacje
IIL Innc przychody operacljnc
E. Pozostale koszty operacyjne

I

188 ,11 1,94

3 n2 640,52

4 058 184.33
15 810.43
1 102 142.97
934 098 60

58 766,38
3 975 779.68

906 443.82

l9

9

591 5d3,4t

I 051 965,t9
I 316 02'7.70

375 092,81

I

I

23 314,19

,02

-l |

-9 634 816.10
171 058,66

369 494,07

3t 925.{9
20 664,8

ll

r74 058.66

t

260.68

504 046,05

698 033.66

504 046,05
-9 964 80t,49
0,00

698 033.66
-12 015 602.24

L Koszty inwestycj i finansowanych ze Srodk6$' wlasnych samorz4dorvych

IL Pozostale koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z dzialalno6ci operacyjnej (c+D-E)
G. Przychody finansowe

0,00

L Dywidendy i udzialy \\ zyskach

II. Odsetki
I

0.00

II. lnne

70 8{6.18

0,00

IL Inne
I. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (FrG-H)

70 8,16.18
-10 035 649,67

-12 03s 602,24

.I. Podetek dochodowr
K. Pozostale obowiqzkowe zmniej szenia zysku (zwigkszenia straty)
L. Zysk (strata) netto (l-J-K)

-10 035 6,19,67

-12 035 602,24

H. Kosztv finansowe
L Odsetki

nt

r-

l916 wny ksrggowy

2022-03-24

/rok-miesiqc-dzieiy'

YRA ICTOR
Informa tycznych
l"/ B ialrmstoku
s ug

ouski

Llt{zu)xul lilil lY Bt \l-\'\,lsl'oKU

kk
It II )sxl t1'

? 0

Dn

INFORMACJA DODATKOWA
\
I

.. ELO

Wprowadzenie do spralrozdania finansowego, obejmuje w szczeg6lnoici:

Dnia

tuz't -u3- 31
szt..-,.

1

l.l

nazwg jednostki

Centrum Uslug l4formatycznych w Bialymstoku
1.2

siedzibg jednostki

I

adres

Bialystok
jednostki

l 5-062 Bialystok ul. Warszawska I 3
1.4

podstawowy przedmiot dzialalnoSci jednostki

2

wskazanie okresu obj gtego sprawozdaniem

lok 7U

62032 Dzialalnoi(, zawi4zana z zarz4dzaniem urz4dzeniami informatycznymi
zaokresod0l.01.202l r. do 31.12.2021 r
wskazanie, 2e sprawozdanie finansowe zawiera dane l4czne

1

om6wienie przyjgtych zasad (polityki) rachunkowo6ci, w tym metod *yceny aktyw6w i pasy.w6w
(takze amortyzacii)

.
.
.
.

Ksi?gi rachunkowe Centrum Uslug lnformatycznych prowadzone s4 w siedzibie jednostki.
Rokiem obrotowym iest okres l2 miesiScy od I stycznia do 3 I grudnia kazdego roku obrotowcgo.
Okresami sprawozdawczymi sq poszczegdlne miesiqce, kwanall, p6lrocza w roku obrotowym i koniec roku.
Zaklrdowy plon kont ustala: u,ykaz kont ksi9gi gl6wnej, przyjSte zasady klasyfikacji zdarueh, zasady
prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiqzania z kontami ksiggi gl6wnej. Ksiggi rachunkowe
prowadzone sq przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiqg rachunkowych podlegaj4 ochronie.
. Zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacii wjednostce okresla Instrukcja inwentaryzacijna.
. Rodzaje dowoddw ksiggowych. spos6b ich obiegu. kontroli i archiwizowani4 a tak2e spos6b ochrony
dokument6w ksiggowych wjednostce okreSla lnstrukcja obiegu i kontroli dokument6w finansowo ksiggowych, oraz inne zarzqdzenia wewngtrzne jednostki.
. Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne - w zaleznosci od tego w jaki spos6b zostaly przyjqte
wycenia sig wedlug: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartoSci godzirvej, w wysoko3ci okre(lonej w decyzji o
przekazaniu w spos6b nieodplatny lub w cenie rynkowej, w wanofti ervidencyjnej okreilonej rl PT. Na dzieir
bilansowy Srodkitrwale s4 wyceniane w wartosci netto tj. z urvzglgdnieniem odpis6w umorzeniowych
ustalonych na dzieri bilansowy. Umarza sigjednorazowo i w calo(ci zalicza sig w koszty w momencie przyjgcia
do eksploatacji skladniki majqtkowe takieiak meble, dywany, lvykladziny oraz pozostale Srodki trwale i
wanoici niematerialne iprawne o wa(osci nieprzekaczaj4cej 10.000 zl. Przy ustalaniu stawek
amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje sig stawki okreSlone w przepisach o podatku dochodowym od os6b
prawnych. W.jednostce przyjgta.jest metoda - liniowa dla wszystkiqh srodk6w trwalych. Srodk i trwale w
budowi€ wycenia sig na dziei bilanso*ry w wysokosci koszt6w pozostajqcych w bezpo(rednim zwiqzku z ich
nabyciem.

. M€tody wyceny aktyw6w i pasyw6w. Przyjmuje sie zasady uyceny aktywdw i pasyw6w zgodnie z

ustawA o

rachunkowosci z uwzglgdnieniem przepis6w ustawy o finansach publicznych oraz rozporz4dzenia w sprawie
szczeg6lnych zasad rachunkowoici. Aktywa i pasywa wycenia sig nie rzadziej niz na dzierl bilansowy.
Naleznosci krdtko i dlugoterminowe oraz zobowi4zania ujmuje sig rv ksiggach wedlug wartosci nominalnej
wraz z naliczonymi odsetkami. Nalezno5ci na dzieir bilansowy ujmuje sig w warto(ci netto tj. po dokonaniu
odpis6w aktual izujqcych.

5

inne informacje

II.

Dodatkowe informacje i objaSnienia obejmujq w szczeg6lnosci:

I

izczeg6lowy zakes zmian warto6ci grup rodzajowych Srodk6w trwalych, wartosci niematerialnych i

l.l

prawnych, zawierajqcy stan tvch akt)'w6w na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszenia i zmniejszenia
z lytu,lu: aktualizacj i wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnQtrznego oraz stan
koncowy. a dla maiatku amortyzowanego
podobne przedstawienie stan6w i O4ul6w zmian dotychczasowej amorryzacji lub umorzenia

tabela
1.2

aktualnq wartoSi rynkow4 Srodk6w trwalych, w tym d6br kultury
informac aml

nie d'
1.3.

-

l.l

o ile jednos tka dysponuje takimi

zl

kwotg dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisdw aktualizuj4cych wartoii akfyw6w tnr'aiych
odrgbnie dla dlugoterminowych aktywow niefinansowych oraz dlugoterminowych aktyw6w

finan

h

nie dotyczy
1.4.

warto3i grunt6w uzytkowanych wieczy6cie

nie dotyczy
!

5

wartosd nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkg Srodk6w trwalych, uzywanych na
podstawie um6w najmu, dzier2awy t innych umow, w tym z O4ulu um6w leasingu

14 724 739,29
1.6.

liczbg oraz wartosi posiadanych papier6w wartosciowych, w tym akcji i udzia'low oraz dluznych

papier6w wartoSc iowych

nie dot!czy

o odpisach aktualizujqcych wartosi naleznoSci, ze wskazaniem stanu na pocz4tek roku
obrotowego, zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwi1zantu i stanie na koniec roku obrotowego, z
dane
1 .',1

uwzglgdnieniem nale2nosci finansowych jednostek samorzqdu terytorialnego (stan pozyczek
zasrozonvch)

nie
1.8

otyczy

dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na pocz4tek roku obrotowego, zwiqkszeniach,

\ rykorzystaniu, rozwi4zaniu i stanie koficourym

nie loAczy
t.9
a)

o pozostalym od dnia
umowa lub wynikaiqc}m z innego Rdulu prawnego, okresie splaty:
powyzej I roku do 3 lat

podzial zobowiqzan dlugoterminowych

bilansowego, przewidyrvanym

nie wystqpily
b)

po\ryzej3do5lat
nie wystapily

c)

powyzej 5 lat

nie wystqpily
kwotg zobowiqzafl
I

w sltuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodrie z

l0 podatkowyrni (leasing operacyjny),

przepisami

a wedlug przepis6w o rachunkowo6ci bylby to leasing finansowy

lub zwrotny z podzialem na kwotg zobowi4zari z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

l.ll.

nie wystqpi$
l4czn4 kwotf zobowi4zah zabezpieczonych

na maj 4tku jednostki ze wskazaniem charakteru

i formy

tych zabezpieczei

nie wystqpily
l4czn4 kwotg zobowi1zah warunkowych, w tym rowniez udzielonych przez jednostkq gwarancji i

|.t2 porgcze6, takze wekslowych, nieuykazanych

w bilansie, ze

wskazaniem zobowi4zari

zabezpieczonych na majqtku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczei

nie wystapi$
wykaz istotnych pozycji czynnych i biemych rozliczefi migdzyokesorych, w t).rn kwotg czynnych

l.l3 rozliczeri migdzyokesowych koszt6w

stanowi4cych r6micQ migdzy wartosciq otzymanych

finansowych skladnik6w aktyw6w a zobowiazaniem zaplaty za nie

rozliczeliia czynn€

-

nie wystapily

tozllczerj.ia bierne - nie wystqpily

l.l4

l4cm4 kwotQ otrzlmanych przezjednostkQ gwarancji i porgczeri niewykazanych w bilansie

I .15.

kwotg wyplaconych 6rodk6w pienig2nych na riwiadczenia pracownicze

27 060,00
tabela
I .16

Ll5

inne informacje

Bruk
2.

2.)

uysoko6c odpis6w aktualizuj4cych wartoSi zapasow

nie dotyczy
2.2

koszt wytworzenia 6rodk6w trwalych w budowie, w Om odsetki oraz r62nice kursowe, ktore
powigkszyly koszt w),tworzenia 6rodk6w trwalych \ry budowie w roku obrotowym

BO: 0,00
BZ: 44 825,71
2.3

kwotQ i charakter poszczegolnych pozycji przychod6w lub koszow o nadz*yczajnej warto5ci lub
ktore wystaDih incydentalnie

W 2021

roku wystapib, incydentalne przychotly w kwocie 3 472,94 zl

informacjg o kwocie naleznosci z Otutu podatk6w realizowanych przez organy podatkowe podlegle
2.4.

ministrowi wla5ciwemu do spraw finansow publicznych wykazywanych

w

sprawozdaniu z

lrrykonania planu dochod6w budzetowych

nie dotyczy
2.5

inne informacje

I) CUI ponioslo *ydatek inwestycyjny w wysokoSci 38 727,45 zl, kt6ry nie zwigkszyl tunduszu
jednostki. Wydatku dokonano na podstawie przekazanych um6w Zarzqdzeniem Nr I l5 1/19
Prezydenta M.Bialegostoku z dnia 30.12.2019r., dotyczEcych skladnik6w majatku przyjQtych do
ewidencji UrzEdu Miejskiego w Biatymstoku.
3

Inne informacje ni2 wymienione powyzej, jezeli moglyby w istotny spos6b wplynqi na oceng
sltuacii mai4tkowej i finansowej oraz rynik finansotl,j ednostki
l) Srodki ogolem poniesione na SARS - CoV-2 wjednostce - 8 558,06 zl; praca zdalna - \aystqpila;
terminowoSi pracy - wyst4pila.
2) Na wzrost funduszu iednostki w 2021r skladai4 sig min.:
- urydatki niewygas ajqce 22020r ( majqtkowe) zaplacone \ry 2021r w wysokosci: 778 400,58
- vat odliczony od zakupu Srodk6w trwalych w 2021r w wysokoSci: 7 571,20
- zmniejszenie funduszu jednostki - wydatki niewygasaj4ce z202lr (maj1tkowe) pomniejszone o

odliczony Vat do zaplaty w 2022r w wysoko6ci: 44 218,67.
L4czna kwota zwiQkszenia funduszu jednostki w 2021r: 141753,11.
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Szczeg6lowy zakres zmian wartoici trup rodzaiowych 6rodk6w trwalych, warto6ci niematerialnych i prawnych, zawieraiqcY stan
Tabela aktyw6w na poczqtek roku obrotowego, zwiqkszenia i zmnieiszenia z tytulu: aktualizacii wartoici, nabycia, rozchodu, przemi
t.l wewnetrznego oraz stan koicowy, a dla maiqtku amortyzowanego - podobne przedstawienie stan6w i tytut6w zmian dotyczq
amortyzacji lub umorzenia
zwiqkszenia

BO

Nazwa

Konto

zmnterszenra

la
nla

/u/z -0J3

BZ
r

(rodki trwale

013

Pozostale 6rodki trwale

0t4

Zbiory biblioteczne

0,00

016

Dobra kultury

0,00

020

Wartoici niematerialne i prawne

080

lnwestycje rozpoczqte

017

Umorzenie irodk6w trwalych ora2 warto6ci
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