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jednostki budżetowej . - :"- _,.

lub samorządowego zakładu budżetowego
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spożądzony i | 
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1

na dzień 3,t grudnia 2018 rokii , .

ski w Białymstoku

i.i ij
,,.!i
,-ll

stan na Pocżątek lokU stan na koniec roku StąE ną,począbk .okui
l_

stan na koniec loku

586 794 251,67
\- FUndu6że -3o4 721 ,0i _1 33 658,27

Wańości nlemaleialne i prawńe
42 377 ,5( 341 341,6Ą

Fundusz jednostki
9 764 898,6l ,l0 322 268,34

Rżecżowe aktywa tMale 543 917,0( 452 91 0.03
I. Wynik finansowy netto (+, -} ,10 069 619,74 -10 455 926.61

1 srodki truale
543 917,0ę 452 91 0.03

1. Zy§k netto (+)

1,1, Grunty 0,0( 0,0c
strata netto G)

1 0 069 61 9,7l _10 455 926,6,1

1.1.1 Gruntyslanowlące Własność j,§,t,,
puekazane W użytkowanie wiecżyste innym 0,0( 0,0c

ll. odpisy z wyniku finansowego
nadwyżka środków obrotowych) (-) 0,0( 0,00

2 Buoynkl lokae i obiektyinżynielii lądowej
0,0( 0,0c

V. FUndusz mienia żlikwidowanych
ednośtek 0.0( 0,00

1.3. Użądżen]a techn]czne l maszyny
1 83 091,5i ,l 38 129,66

]. FundUsze Placówek 0,0( 0,00

4 srodk transpon! 180 370,5] 211 092,02
państwowe fundusże celowe 0,0( 0,00

5 lnne środki lMałe
1 80 454,9, 1 03 68B,35

). zobowiązania l rezeMy na
!obowiażania 993 387,02 1 023 568,4Ą

2. srodki iMałe w budowie (inwestycje)
0,0( 0,00

zobowiązania dlu9oterminowe 0,00 0,0c

3, zalicżki na ś.odki tMałe w budowie
{inwestycje)

0,0( 0,00
l. zobowiążania królkotelminowe 991 587,02 1 022 968,4Ą

Ill. Należności dlugoterminowe 0,0c 0,00 5196,24 5 575,05

" 
y', Długoterminowe aktylva fi nansowe 0,00 óoo]

Zobowiązanla wobec budżetów 100 477,Q0 1 06 889,00

Akc]e l udżlaiy
0,00 0.0c

3, Zobowiążania z t!4ułu ubezpieczeń i

innych śWiadczeń 457 035,56 467 303.97

lnne papiery wadościowe 0,00 0,0(
4. zobowiązania z tyt!łU Wynagrodzeń 331 529,15 347 591,62

lnne dłuqoterminowe akt}Va finansowe 0,00 0,0(
. pozoslałe zobowiazanla 7 014,41 3 806,60

/. Wańość mienia zlikwidowanych 0,00 0.0(
), sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie
rykonania UmóW)

0,0( 0,0(

Aktywa obrolowe 1o2 371 ,39 95 658,5(
Rozliczenla z tlułu środkóW na Wydatki

dźetowe i z l!,tułu dochodóW budżetowycl 0.0( 0,0(

zapasy
0,0( 0,0(

FUndusze specialne
90 334,66 91 802,2(

L lvlalerial} 00( 0,0(
3,1, zakladowy Fundusz swiadczeń
Socjalnych 90 334.66 91 802,2a

i plodUkiy W loku
0,00 0.0c

2 lnne fundusże
0,0c 0,00

] Produkly qotowe
0,0c 0.00

ll. Rezew na żobowiązania 000 0,00

ToWary 0,0c o00
V. Rozliczenia międzyokrcsowe 1 800,00 600,00

l. Należności króikot€rminowe 57 351.73 46 932,30

Należności ż tytułu dostaw i usług 473,00 338,60

Nałeżności od budzetów 0,00 0,00

3 Należności zl!4ułu ubeżpieczeń i innych 0,00 0,00

pozoslałe należności
56 878,7 46 593.7

5. Rozliczenia z tytułu środkóW na Wydatkl

budżetowe i z l!4ułu dochodóW budżelowych 0,00 0,00

lll, Krótkoterminowe aktywa finanśowe
45 0,19,6€ 48 726,2c

1, Środki pienieżne W kasie 00( 0,0c

2 Środk preniężne na rachunkach 45 019,6( 48 726,20

' 
Środk, p,*;ńe pai*reg" f""d6;"

celoWeqo
0,0( 0,00

4 lnne ślodki pienięzn€
0,0( 0,00

5. Akcje !b udżiały 0,0c 0,00

3 lnne papiery Wańościowe 0,00 0,00

7, lnne krótkolerminowe aktywa finansowe 0,00 00(

V, Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,0(

889 9,10,17Suma aktywów 688 665,95 889 910,17 _T9:Tj

2o1g-ffi? f
;;* ;i;;ń;,';;l;;



Nazwa i adfes jedno§lki

Śptawozdawczej
Rachunek zysków i stratjednostki

(wariant porównawczy)

sporzadzonv na dzień 31,12.2018 r

Ądresal ],,,'..,.,l l :,,,,...,.,.,,,,,.,
|Jrząd Miejskiw Bbbńśtóku'"- -

ul. Słonimska]1, ,, '_.,l ., ł,.ł l :;

15-950Biahistoki _ __
Stan na konieq (oku

poprzednie§o", "",'
stan na kohiec roku '

,.",:.. ..], bićźóc6qo.'.,_,.__]-_

A, Przl działalności operacyjnej 575,45 15 258,4Q
przvchodv netto ze sprzedazv produktów 0,00 0,0c

ll Zmiana stanu produków (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmnieiszenie - wańośc uiemna) 0.00 0,0C

ll Koszt wvtworzenia produkow na własne potrzebV iednostki 0,00 0,0c
przvchodv netto ze spzedażv towarów i materiałów 0,00 0,0c

Dotacie na finansowanie działal ności podstawowe 0,00 0,0c

/l. Przvchodv z tvtułu dochodów budźetowch 575,45 15 258,4c

B, KoszW działalności operacyjnej 10 086 025,84 10 477 122,39

I Amortvzacia 275 746,14 230148,7:

ll zużvcie materiałow i enerqii 590 305,16 704 303,25

lll. usłuoi obce 423 741,95 447 191,56

v. podatki i oołatv 4 185,36 69 039.56

wvnaorodzenia 6 889 552"t3 7 154 932,22

Vl UbeŻpieczenia społeczne i inne świadczenia dIa pracowników 1 839 168,66 1778 529,29

Vll Pozostałe kosztv rodzaiowe 63 326,44 92 977,78

vlll. wartośc sprzedanvch towarów i materiałów 0,00 0,00

lX. lnne świadczenia finansowane z budzetu 0,00 0,00

x pozostałe obciazenia 0,00 0,0C

|-, Zvsk (strata) z działalności podstawowej (A;B) _10 085 450,39 -10 461863,99

D, Pozostałe przvchody operacyjne 15 440,43 5 903,51

Zv sk ze zbv cia n i ef i nansowych aktywów tnruałych 0,0c 0,00

ll. Dotacie 0,0C 0,00

lll lnne orzvchodv ooeracvine 15 440,43 5 903,51

E Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

Koszty inwesty
samorządowyc
budżetowvch c

cji finansowanych ze środk(
h zakładów budzetowych i r

lw własnych
lochodów jednostek

1m rachunku 0,00 0,00

ll, pozostałe kosztv operacvine 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (CaD:E) _10 070 009,96 _10 455 960,48

G. Przvchody finansowe 390,22 141,87

Dvwidendv i udziałv w zvskach 0,00 0,00

ll Odsetki 390,22 141,87

lll lnne 0,0C 0,00

H. kosztv finansowe 0,00 108,00

Odsetki 0,00 108,00

ll lnne 0,00 0,0c

I Zysk (strata) brutto (F+G-H) -10 069 619,7Ą -10 455 926,61

J. podatek dochodowv o,00 0,00

K. Pozóstałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie
stratv) 0.00 0,0c

L. Zvsk (strata) netto (l-J-K) _10 069 619,74 _10 455 926,61

2o1g-03- JE
(rok, miesiąc, dzieri) (kierownik jednostki)
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Nazwa i adres jednostki

sprawozdawczej
zestawienie zmian

w funduszu jednostki

sporzadzonv na dzień 31.'12,2018 r,

Adresat | |- i] ł ] ,_.,;;, "il,.i' l. :] i

Urząd Miąski W-Ęiałv-mstoku ; ;

ul. Słonimsk_a 1_ 
,,_,._.

15-950 Białystok
REGoN

stan na koniec roku
poprzedniego

stan na koniec roku
bieżącego

Fundusz iednostki na poczatek okresu (BO) 9 725 029,17 9 764 898,67

1 Zwiększenia funduszu (z tytułu) 10 067 324,37 ,l1092 093.54

1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły

1.2. Zr ealizowane wydatki budzetowe 9 931 118,02 10 652 345.69

1.3. Zr ealizow ane płatności ze środ ków eu ropejskich

1.4. Srodki na inwestycje 136 206,35 434 660,32

1.5. Aktualizacja wyceny środków tnłałych

1.6.
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz
wańości niematerialne i prawne

1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

18. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatzenia

1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

1 .10. lnne zwiększenia 5 087,53

2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 10 027 454,87 10 534 723,87

2.1 Strata za rok ubiegły 9 87B 210,46 10 069 619,74

2.2. Zrealizow ane doch ody budżetowe 13 038,06 28 801,80

ż.3, Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

2.4" Dotacje i środki na inwestycje 136 206,35 434 660.32

2,5. Aktualizacja środków trwałych

2.6.
Wańość sprzed;nyń i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i

środkow tnłałvch w budowie oraz wańości niematerialnych i prawnyń

2"7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

2.9 lnne zmniejszenia 1642,01

ll. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 9 764 898,67 ,l0 322 268,34

lll, Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -; 10 069 619,74 10 455 926,61

1 zysk netto (+)

2. strata netto (-) 10 069 619,74 10 455 926,61

3. nadwyżka środków obrotowych

lV. Fundusz (ll +,- lll) 304 721,07 133 658,27

2019-a3ł f
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

t Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w siczególności: , -,,,,..,_ .*

l

1"1 :azwęjednostki

}traż Miejska w Białymstoku

1.ż

l5-399 Białystok, ul. Składowa ]]

1.3 rdres jednostki

l5-399 Białystok, ul. Składowa ]]

1.4 rodstawowy przedmiot działalności jednostki

Straż Miejska w Białymstoku zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażacl
gminnych realizuje zadania w zakresie ochrony porzqdku publicznego wynikajqce

z uslaw i aktów prawa miejscowego oraz inne zadania określone w statucie stanowiqcyn
załqcznik do uchwały Nr WII/L65/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 wrześnic

2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod nanłq Straz Miejsfu
w Białymstoku oraz nadania jej statutu i regulaminu, zmienionej ucłruałą

Nr XYLY/341/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. i uchwałq Nr LI/645/10 Rady Miejskie,

Białegostoku z dnia 2 l stycznia 2010 r.

) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

9prawozdaniefinansowe obejmuje okres od l stycznia 2018 r. do 3l grudnia 2018 r.

3. wskazanie. że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

lprawozdanie finansowe nie zawiera danych łqcznych, sprawozdanie przedstawia Qlko
lane Strazy Miejskiej w Białymstoku.

+.
rmówienie przyjętychzasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i

casywów (takZę amortyzacj i)

Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od l stycznia do 3] grudnia kazdego roku
kalendarzowego. Okresami sprawozdawczymi sq poszczególne miesiqce. lauartały,
oółroczaw roku obrotowym i koniec roku,
Zakładowy plan kont ustala; wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady kla,syJikacji
zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiqzania z kontami laięgi
qłównej zostały ujęte w zasadach rachunkowości Strazy Miejskiej w Białymstoku
stanov,iqcych załqcznik do Zarzqdzenia Nr 8/20l6 Komendanta Straży Miejskiej w

Białymstoku z dnia 29 czerwca 20]6 r. (z późn" zm.). Księgi rachunkowe prowadzone sq
zrzy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiqg rachunkowych podlegajq
ocłtronie.
Srodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zalezności od tego w jaki sposób
zo,1tały przyjęte wycenia się weclług: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej,
w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposob nieodpłatny - lub w cenie
,ynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe
sq wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych



ąa dzień bilansowy. (Jmarza się jednorazowo i w całoŚci zalicza się w koszty w momencie

orzyjęcia do eksploatacji składniki majqtkowe takie jak odziez, umundurowanie, meble,

lyo*y oraz pozostałe środki tnuałe i wartości niematerialne i prawne o wartoŚci

nieprzekraczajqcej 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych)

*osuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji dla wszystkich Środków trwałych.

Srodki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokoŚci kosztów

oozostajqcych w bezpośrednim nłiqzku z ich nabyciem.

AkĘwa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według 'wartoŚci nominalnej.

NaieznoŚci krótko i długoterminowe oraz zobowiqzania ujmuje się w księgach według

wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami, NależnoŚci na dzień bilansow|

uimuie się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujqcych,

5. inne informacje

nie dotyczy

I Dodatkowe informacie i objaśnienia obejmuj ą w szczególności:

l

1.1

;zczegołovły zakres zmianwartości grup rodzajowych środków trwałych, wartoŚct

riematerialnych i prawnych, zawterający stan tych aktywów na początek roku

lbrotowego, zwiększenia i zmniejszęniaztytułu: aktuaIizacji wartości, nabycia,

:ozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku

mofiyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tYułow zmlan dotychczasowej

lmorty zacjt lub umorzeni a

Śr"dki trrrłó Q1 1) - Bo; 2.83I.765,55 zł; zwiększenie; ] ] 3.478,05 zł; zmniejszenie:

]05,24],84 zł; BZ; 2.840.00],76 zł; umorzenie: 2.387.091,73 zł.

Pozostałe środki trwałe - BO; 279.429,42 zł; zwięlcszenie: ] ]5.287,48 zł; zmniejszenie,

25,108,36 zł; BZ; 369.608,54 zł; umorzenie: 369.608,54 zł.

Wartości niematerialne i prawne * BO; 292,600,87 zł; nviększenie: 327,659,70 zł;

zmniejszenie; 0,00 zł; BZ; 620.260,57 zł; umorzenie: 278.9]8,93 zł

I.2.
,t t,rulą *u.tośó rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka

lysponuj e takimi informacj ami

de doĘczy

L3.
<wotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartoŚĆ

*tywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz

lługoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

I.4. wartość gruntów uzytkowanych wieczyście

nie dotyczy

1 .5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanychprzez jednostkę środków trwałych,

"rzywanych na podstawie umów najmu, dzierżavnry i innych umów, w tym ztytułu
,tmów leasirrgu



?9.155,92 zł

1.6.
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wańościowych, w tym akcji i udziałow oraz

dłuznych papierów wartościowych

nie dotyczy

L7.

danę o odpisach aktualtzulących wartość nalezności, ze wskazanięm stanu na początek

roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, tozwiązantu i stanie na koniec roku

obrotowego , z uwzględnięnięm należności finansowych jednostek samorządu

terytorialne go ( stan p oży czek zagr ożony ch)

nie dotyczy

1.8,
Jane o stanie ręzetw według celu ich utworzenia napoczątek roku obrotowego,

zwięks zeniach, wyko rzystaniu, r ozwiązaniu i stanie końc owym

nie doĘczy

1.9.
podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego,

przewidywanym umową lub wynikaj ącym z innego ty.tułu prawnego, okresie spłaty:

l) powyżej 1 roku do 3 lat

nie doĘczy

b) powyżej 3 do 5lat
nie dotyczy

:) powyzej 5lat
nie dotyczy

1,10,

kwotę 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 z podziŃem na kwotę zobowiązań z tytułu
leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

nie dotyczy

1.11
|ączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem
;harakteru i formy tych zabezpteczeń

nie dotyczy

I.I2.

,ącznąkwotę zobowiązań warunkowych, w tym równieżudzielonychprzezjednostkę

3warancji i potęczeń, także wekslowych. niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem

zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych
zabezpieczeń

de dotyczy

1.13.

xl,kaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczęńmiędzyokresowych, w tym

<wotę czynnychrozliczęń międzyokresowych kosztów stanowiących róznicę mlędzy

,lrarlością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowlązan|emzapłaty

rie

Za



nie dotyczy

I.I4.
łą"r"Ąkwotę otrzymanychptzezjednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w

bilansie

nie dotyczy

1 .15. lwotę wypłaconych środkow pienięznych na świadczenia pracownicze

].878.976,69 zł

1.16. nne informacje

nie dotyczy

)

1 łysoko ść odpisów aktualizuj ących wartość zapasów

de dotyczy

z.ż,
o52t *tt-Órzeniaśrodkow trwałych w budowie, w tym odsetki orazrożnice kursowe,

tóre powiększyły kosztwytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowYm

de dolyczy

z,3,
.*CIę i 

"t "rakter 
poszczegolnych pozycji przychodow lub kosztów o nadzwyczĄnej

warlości lub które wystąpiły incydentalnie

nie dotyczy

ż4
informacj ę o kwo cie nal ezno ści z tytułu p odatków r ealizow any ch przez or gany

podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budzetowych

ńe dotyczy

)_.5. nne informacje

de doĘczy

tn r. i.rfo.rn acje niZ wymienione powyzej, jeżelt mogłyby w istotny sposób wpłynąć

rcenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
na

nie dotyczy

(główny księgowy)

2019_B- ?F
(kierownik jednostki)(rok, miesiąc, dzieh)


