
,lazwa i adr€§
edno§tki §prawozdaw§z€J

BlLANs

jednostki budżetowej
lub §amorządowego zakładu budżetowego

§porządzony

na dzień 3{ grudnia 2019 roku
{um6r idBntyfi kacjny REGoN

AKywa stan na początek roku stan na koniec roku Pasywa ''" "i§{dłl hhYóczątek r.łu . ,

Nr rt,ir,<irll
stan na konigctroxu,]

Aktywa lruale 794 251.67 1 275 623,34
\. Fundu§ża

-1 33 658.2i n4 505,4,

wańo3cl nbmatenalna l prawna
341 341,64 261 107,6€

Fundu8z jedno§tkl
10 322 268,34 11 195 692,8i

Rzeczowo aklywa truałe 452 910,0l 1 014 515,6t
l. Wynik linan§owy neno (+, -) _10 455 926,61 10 9o1 187,4(

1. srodkl truąlo 452 910,0i 1 0,14 5,15,6(
. zysk netto (+)

1,'l, Grunty 0,0( 0,0(
st6ta netio (-) -10 455 926,61 10 901 187.4(

1,1,1. Grunty stanowiąc€ wta§nośc J.§,t,,
pżgkąan9 w użylkowanae wieczy§t6 innym
podmiotom

0,00 0,0(
ll. odplsy t wyniku flnansow9go
nadwyrka śrcdkóW obrolowych} (-) 0,0( 0,0c

1.2, Budynki, lokale i obigkty inżynienl ląOowr

i wodnel
0,00 0,0(

V. Fundulz mignle
ednostok

0,0( 0,00

1.3. Uuqdzonia technlczno l maszyny 138 129,6€ 99 559,9!
l. Fundu§zo pl.cówek 0,00 0,00

.4, srcOKl ransponu 211092,02 771 180,5(
:- Peństwowo lundu§t9 celowg 0,00 0,00

1 5 lnng śrcdkilMałe
1 03 688,35 143 775,21

). zobowiązanla l rcueMy na
1 023 568,44

,l 055 050,96

2. środkltM!łe w budowlo (inwBlvcje)
0,0c 0,0(

zobowllzania dlugoteminoW 0,0c 0,00

0,0c 0,0(
krótkot€minowg 1022968,4Ą 1 053 729,16

dlu9otcmlnorc 0,0c 0,0(
1. zobowiązania z tyłułu do§taw i u§ług 5 575,05 9 776,4,|

V. t}łUgot€mlnowe aKywa 
'lnansowe 0,00 0,0c

|. zobowiązania Wobec budżetóW ,l06 889,0c 95 5,10,00

. Akcje i udzia|y
0,00 0,00

}. Zobowiążania z tylułu ubezpi€czen l

nnych świadczeń 467 303,97 494 745,28

lnne papiery wańościowe 0,0( 0,00
zobowiązania z Mułu Wynagrodzen 347 591,62 378 337 ,28

5. Pozostał€ zobowiązania 3 806,6C 3 533,78
lnne długoterminowB aktyva 0,0( 0,00

/. Wańość mlenia zllkwldowanycn
ednosl6k

0,0( 0,00
i. sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie
rykonania umów)

0,0( 0,0(

]. Aktywt obrotowg 95 658,5( 73 933,04
7. Rozliczenia z tyt!łu środków na wydatkl
budżetow€ i z tytułu dochodów budżetowych

0,0( 0,00

zapa§y
0,0( 0,0(

F!ndus26 §pecjaln9
91 802,2c 71826,41

,l, Mat€riały 0,0( 0,0(
1.1, zakładowy Fundusz swiadczeń
;ócialnvch

91 802,?( 71826,41

z- Półprodukty i produkty w toku 0,0c 0,0c
2. lnn6 fundu§ze 0,0( 0,00

l, Produkty gotowo 0,00 0,0c
ll, ReżeMy na zobowiązania 0,0c 0,00

4. Towary 0,00 0,00
V. Rozliczenia międzyokre§owe 600,00 1 321,8c

l. Należnoścl krótkoi.minowG 46 932,30 67 939,63

l. Należności z tytułu do§law i u§ług 338,60 0,0(

|. Należności od r 0,0( 0,0(

ztytulu ubezpi€czeń i innych 0,0( 0.0(

.. Pozost9łe
46 593,7( 67 939,6ł

i. Rozljczenja z tylułu śrcdków.na Wydatka

)Udżetow€ i z lylułu dochodóW budżętowych 0,0( 0.0(

ll. Krótkolermlno$ aklyw8 r|nan§ore 48726,2a 5 993,41

, środki pleniężn9 w kasio 0,0c 0,0(

l. §rcdki pi€niężnB na rachunkach 48726,?0 5 993,41

i, Środki pienieżne pań§twowego fundu§zu
joloweoo 0,00 0.0(

i. lnn€ środki pienięzn€ 0,0c 0,0(

;, Akcje lub udżialy 0,0( 0,00

i, lnne papierywańościowo 0,0( 0,00

, lnn6 kótkoteminow€ aktwa linansowo 0,0( 0,0(

V. Rożllc!9nia mlędzyokrcsowc 0,0( 0,0(

Juma rktywów 889 910,1 1 349 556,38 suma pasywów 889 910,17 1 349 556,38
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rok, miesiąc, dzień(główny księgowy)
(kierownik jednostki)
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,lazwa i adres jednostki

;prawozdawczej :
---RaĆhunek zysków i strat jednostki

(wariant porównawczy)

sponzadzony na dzień 31.12-2019 rtEGoN

Stan na koniec rbtll*..
poprzedniego

:§ałtą:!gl€! !oj:! .
Dlezacego

i^.lcf arrrnurpi rlziałalności ooeracvinei 15 258,40 227,00

)żedaży proqqKlg\M 0,0c 0,00

0,00

plzvchodv neno ze
ll Znllar,a starlu produńw (zwiększenie - wańość dodatnia,

zmnieiszenie - wańość ujemna)_ 0,0c

na własne ootrzebv iednostki 0,00 0,00

lV. Pę Ńzedazy towarów i materiafu 0,00 0,00
0,00 0,00

l finansow
.* .r . jaa]ąallArrl hr lrlłałarrnrnh 15 258,40 227,0C

Ul lvv
10 477 122,39 10 932 258,59

230148,73 271069,9E

ialńrłl i 704 303,25 668 171,87

447 191,56 439 348,5€

lv. podatki i opłatv
v. wvnaqrodzenia
lrl l lx^-^iałzania cnnlenzne i inne świadczenia dla pracownikow

69 039,56 24 580,3e

7 154 932,22 7 462797,7
1778 529,29 1 924 926,02

rli Dn:ncła}a lzaczłrr rnr{zainr,rra 92 977,78 141364,07

@ych towarów i r.nateri?łów

lX. lnne świadczenia finansową!ę 3 ryozelu

0,00 0,00
0,00 0,00
0, 0,00

Pozostałe obciążenia
7 * vG;Eńa l n oś c i nod stawowe i (A-B )

X.
7 _10 461 863,99 _10 932 031,59

Pozostałe przychody operacyjne
ffiktrrwówtnruałvch

D.
5 903,51 34 524,13

0,0c 0,00

ll. Dotacie
lll. lnne przychody operacyjne
tr pazncłała kasztv ooerź lne

0,0c 0,0C

5 903,51 34 524,13

0,00 3 730,00

l, Ko.rty ,r*e.tńi finansowanych ze środków własnych

samorządowy|h zakładów budźetowych i dochodów jednostek

budźetowvcl. qromadzonych n@ 0,00 0,0c
0,00 3 730,0C

@ilności operacyjnej (C+O-e)
l? Drrrrnhnrlrr finenęnwe

_10 455 960,48 -10 901 237,46

141,87 50,06

Dvwidenc viudziaływzyskach 0,00 0,00
141,87 50,06ll. Odsetki

0,00 0,00

H. Kosztv finansowe
l, Odsetki
|l. lnne
i z,,-V /ałlafq\ hrllffrr lF+6

108,00 0,00
108,0c 0,00

0,0c 0,00

i_l{l _10 455 926,61 -10 901 187,40
0,0c 0,00

szenia zysku (zwiększenie

stratv) 0,00 0,00

L. Zysk (strata) netto (l-J-K) -10 455 926,61 _10 901 187,40

GŁowN IĘG9wY
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(główny k§ięgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
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,lazwa i adres jednostki

;prawozdawczej
zestawienie zmian

w funduszu jednostki

soorzadzonv na dzień 31.12.2019 r.

Adresat

Urząd Mi
ul.
15-950

REGoN

stan na koniec roku
popzedniego

stan na koniec roku
bieżącego

I Fundusz iednostki na początek okresu (BO) 9 764 898,67 10 322268,34
,| Zwiększenia funduszu (z tytułu) 11092 093,54 12 121333,48

1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły

1-2. Zrealizowane wydatki budźetowe 10 652 345,69 11 367 627,29

1,3, Zrealizowane płatności ze środków europejskich

1.4. Środki na inwestycje 434 660,32 753 706"1 9

1.5. Ąktualizacja wyceny środków trwałych

1.6
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz

wańości niematerialne i prawne

1.7. Ękty*ag.eĘte od Żti kwi d owa nych l u b poĘ9i9!y9h Jgq no#!

1.8, Ąktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rokbieżący_

1.10. lnne zwiększenia 5 087,53

2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 10 534 723,87 1,1247 909,00

2.1. Strata za rok ubiegły 10 069 619,74 10 455 926,61

2,2. Zr ealizow ane doch ody b u dżetowe 28 801,80 37 011,66

2.3. Roż,rczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

2.4. Dotacje i środki na inwestycje 434660.32 753 706,19

2.5. Ąktualizacja ś rodków trwałych

2,6,
@ pzekazanych środków trwałych i

irorlków tnłafuch w budowie oraz wańości niematerialnych ! !Ę\^/!y9!_

2.7 )asywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

2.8 Ąktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

2.9. lnne zmniejszenia 1642,01 1264,54

ll. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) ,l0 322 268,34 1,t 195 692,82

lll. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, ,; _ 10 455 926.61 _ 10901 187,40

1 zysk netto (+)

z. strata netto (-) 10 455 926,61 - 10 901 187 ,40

3 nadwyżka środków obrotowych

lV. Fundusz (ll +,- lll) - 133 658,27 294 505,42

GŁowN
straĘ Mie,

D 2o2o -or| k
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sp rawozdania fi nansowego, obej muj e w szczĘóifro§ti:--

1

1.1 uazwęjednostki

}traż Miejska w Białymstoku

1.2 ;iedzibę jednostki

l5-399 BiaĘstok, ul. SWadowa ] ]

1.3 ldres jednostki

15-399 Białystok, ul. SHadowa ] ]

L4 rodstawowy przedmiot działalności jednostki

Straż Miejska w Białymstoku zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia ]997 r. o strażacł,

gminnych realizuje zadania w zakresie ochrony porzqdku publicznego wynikajqce

z ustąw i ahów prawa miejscowego oraz inne zadania olrreślone w statucie stanowiqcym

załqcznik do uchwały Nr XVII/L65/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 września

2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budZetowej pod nazwq Straż Miejska

w Białymstoku oraz nadania jej statutu i regulaminu, zmienionej uchwałą

Nr XXIX/34]/08 z dnia ]9 czerwca 2008 r, i uchwałq Nr LI/645/10 Rady Miejskie1

Białegostoku z dnia 21 stycznia 2010 r,

wskazanie okresu obj ętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 3 ] grudnia 2019 r.

wskazanie, że sptawozdanie finansowe zawiera dane łączne

9prawozdanie finansowe nie zawiera danych łqcznych, sprawozdanie przedstawia tylko

lane StraĘ Miejskiej w Białymstoku.

+.
rmówienie przyjętychzasad (polityki) rachuŃowości, wtym metod wyceny aktywów

rasywów (także arnorty zacji)

Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od l stycznia do 3I grudnia każdego roku
'calendarzowego. Olrresami sprawozdawczymi sq poszczególne miesiqce, kwartały,
lółrocze w roku obrotowym i koniec roku.
Zakładowy plan kont: wykaz kont lrsięgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

rusądy prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiqząnia z kontąmi lrsięgi główne1

nstały ujęte w polityce rachunkowości Straży Miejskiej w Białymstoku stanowiqce1

rułqcznik do Zarzqdzenią Nr S/2016 Komendanta StraĄ Miejskiej w Białymstoku z dnia
79 czerwca 2016 r. (z późn. zm.). Księgi rachunkowe prowadzone sq przy zastosowaniu
' e chnik ko mput e r ow yc h, zb i o ry lrs i q g r ac hunkow y ch po dl e gaj q o c hr o ni e.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne -w zależności od tego w jaki sposób

rustały przyjęte, wycenia się według': ceny nabycia lub ceny zakupu, wartoŚci godziwej,

a wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny lub w cenie

"ynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe

łq wyceniane w wartości netto tj, z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonycł,

ru dzień bilansowy. (Jmarza się iednorazowo i w cąłości zalicza się w koszty w momencie
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kowe takie jak odzież, umundurowanie, meble,

,ry oro, pózosmłó środki trwałi i wartości niematerialne i prawne o wartości
, rprrLb or rii qc ej t 0. 0 0 0 zł. P r zy ustal aniu s t aw ek amortyzacyj nych (umorzeniowYch)

isuie srę stawki określone w pizepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,

|T jednosice przyjęta jest metoia ttńiowa amorĘzacji dla wszystkich Środków trwałYch,

śrlań tńoi, ń'uiaorie wycenia się na dzień bitansowy w wYsokoŚci kosztóv

ruostajqcychw bezpośrednim zwiqzku z ich nabyciem,

ktyva pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej,

aieznoŚci fuótko i długoterminowe oraz zobowiqzania ujmuje się w l<sięgac_h 
_wedłu,

aLrtości nominalnej ,-ro, , naliczonymi odsetkami. NależnoŚci na dzien bilansow

ie się w wartości netto dokonaniu o dp i s ów aktual i zuj qcy ch,

nne informacje

d utko*" informacj e i obj aśnienia ob ej muj ą w szczególności:

@anwartościgruprodzajowychśrodkówtrwałych,wartośct
iematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku

brotowego, zwiększenia i zmniejszeniaztytułu: aktualizacji wartoŚci, nabYcia,

przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku

o _ podobne przedstawienie stanów i ty.tułów zmian dotychczasowej

ji lub umorzenia

@g.00I,76zł;nvięIazenie:753,706,19zł;zmniejszenie:
.578,47 zł; BZ: 3,533.]29,48 zł; umorzenie: 2,5]8,6]3,82 zł,

,ozostałe środki trwałe _ Bo: 369.608,54 zł; nvięlcszenie: ]02.]85,52 zł; zmniejszenie:

6.439,50 zł; BZ: 4t5.354,56 zł; umorzenie: 4I5,354,56 zł,

'artości niematerialne i prmłne _ Bo: 620.260,57 zł; rwięlrszenie: 24.2]2,52 zł;

niejszenie; 5.566,76 zł; BZ; 638.906,33 zł; umorzenie; 377.798,65 zł

ych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka

ysponuj e takimi informacj ami

@akcierokuobrotowegoodpisówaktualizującychwartość
ywó w trwałych o drębnie dla długoterminowych aktywów niefi nans owy ch or az

,erminowych aktywów finansowych

gruntów uzytkowanych wieczyście

ść r*"*".tyr"*""ycn tuU nieumarzan y ch przez jednostkę środków trwałych,

wanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym ztytułu



Z9.155,92 zł

I.6.
iczbę orazwartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji iudzińów oraz

lłuznych papierów wartościowych

de doĘczy

1.7.

1.one o oapisach aktualizującychwartość nalezności, ze wskazartiem stanu napoczątek
.oku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku

lbrotowe go, z uwzględni eniem nalezno ści finans owych j edno stek s amorządu

.erytorialne go (stan poży czek zagr ożony ch)

ie dotyczy

1.8.
lanę o stanie ręzętw według celu ich utworzenia napoczątekroku obrotowego,

lwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

ie doĘczy

1.9.
p o dział zob owiązań długoterminowych o pozo stałym od dnia bilansowe go,

crzewidywanym umową lub wynikaj ącymz innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

, lowyżej l roku do 3 lat

nie doĘczy

l) 9owyżej3do5lat
nie doĘczy

) :owyżej 5 lat

nie dotyczy

1.10.

<wotę zobowiązń w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z

rrzepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości

lyłby to leasing finansowy lub zwrotny zpodzińem na kwotę zobowięańztlĄl:łu
easingu finansowego lub leasingu zwlotnego

lie doĘczy

1.11
lącznąkwotę zobowiązań zabezpieczonych na maj ątku jednostki ze wskazaniem

;harakteru i formy ty ch zabezpieczeń

nie dotyczy

I.12.

lączną kwotę zobowiązń warunkowych, w tym również udzielonychprzezjednostkę

gwarancji i poręczeń, takżę wękslowych, niewykazanych w bilansie, zę wskazaniem

zobowiązń zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych

zabezpieczeń

lie dotyczy

1.13.

wykazistotnych pozycji czynnych i biernych rozIiczęńmiędzyokresowych, w tym

<wotę czynnychrozliczeńmiędzyokresowych kosztów stanowiących róznicę między

wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniemzapłŃy za

rie



ie dotyczy

1.T4. ą.oa t*otę otrzymanychptzezjednostkę gwarancji i poręczen nlewyKazanycn W

rilansie

nie dotyczy

1.15. iężny ch na świadczenia pracownicze

).3]5.040,74 zł

1.16. inne informacje

nie dotyczy

)

1 ,łrys oko ść odpi s ów aktualizuj ących warto ść zapasów

de dotyczy

L.2.
@wtrwałychwbudowie,wtymodsetkiorazróŻnicekursowe,
<tóre powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowYm

nie dotyczy

z.3,
@nych pozycji przychodów lub kosztów o nadzvłyczajnej

wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie doĘczy

z.4.
@żno ści z tynilu podatków realizowan y ch przez organy

rodatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

nrykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budZetowych

nie doĘczy

z,5. nne informacje

de dotyczy

żej, jeże|i mogłyby w istotny sposób wpłynąć na

rcenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

ie doĘczy

GŁowNY §§lĘGqlLY
2020 _03 - )vaL

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)


