
Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wy2szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z p62n. zm)
w zwiqzku z art. 53 ust. I ustawy z dna 29 wrzesnia- 1994 r. o rachunkowosci
(tekst jednolity z roku 2009 Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z p6in. zm;
Senat Uniwersltetu w Biatymstoku zatwierdza sprawozdanie finansowe
Uniwersytetu w Biatymstoku za rok 2009 wskazui4c na dzieh
31 grudnia 2009 r.:
- sumg bilansowqpo stronie aktyw6w i pasyw6w na kwotE 139 135 641, 06 zl- zysk netto w wysokoSci 628 705.7g zl.

zgodnie z art- r0r ust. 2 ustawy z dnia 27 ripca 2005 r. prawo
o szkolnictwie wyZszlm (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 

" pOn. zm.) zysk netto
przeznacza sig na fundusz zasadniczy.

Uchwala nr 977
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sP wego

oraz przeznaczenia zysku netto nafundusz zasadniczv

Przewodniczqcy
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Dodatkowe informacje i objaSnienia

l.l. Zmiany w ci4gu roku obrotowego wartoSci niematerialnych i
trrvalych oraz Srodk6w trwalych w budowie.
r Warto5ci niematerialne i prawne

I . WartoSi pocz4tkowa na dzieri 0l .01 .2009 r.
Zmniejszenia

a) Likwidacja
Zwigkszenia

a) PrzyjEcig Srodka zakupionego z Badaf
2. Wartodi koncowa na dzieh 31.12.2009r.
3. WartoSi umorzenia na dzieh 0l .01 .2009r.
4. Zwigkszenia

a) amortyzacja (umorzenia) stanowi4ca KUp
5. Zmniejszenia

a) likwidacja
6. WartoSi umorzenia na dzie{3l.12.2009r.
7. WartoSi netto WNiP na dzieh 0 I .01 .2009r.
8. Warto5d netto WNiP na dzieri 0l .01 .2009r.

. Srodki trwale w budowie
I . WartoSi Srodk6w trwalych w budowie na 0l .01 .2009r.
2. Zwipkszenia

a) zakupy Srodk6w trwalych nie wymagajqcych montazu
b) naklady na inwestycje budowlane

3- Zmniejszenia
a\ przekazanie do u2ytkowania Sr. trw. umarz. I amort.
b) rezygnacja z budowy dec. Senatu

4. WartoSi Srodk6w trwalych w budowie na 31.12.2009r.
w tym:
a) Bud. Wydz.Matematyki i Informatyki ul.Akademicka 2
b) Kampus UwB przy ul. Ciolkowskiego
c) Aula Dydaktyczno-widowisko wa wydz. pip przy ul. Swierkowej
d) Parking przy Placu Uniwersyteckim
e) Elewacja wraz z ociepleniem wydz. Pip
f) Budynek dydaktyczny Inst. Chemii ul. Skladowa l2
g) Rozbudowa Budynku Dydaktycznego z parkingamr
i infrastruktur4 przy ul. Mickiewicza

h) Instalacja P.po2 w budynku przy Pl.Uniwersyteckim
i) Wydz. Ekonomiczny wyk. I montaz d2wigu tow.

o Zmiany w stanie Srodk6w trwalych podano w tabeli nr I zalqcz.onej
1.2. Wartodi gruntow uzytkowanych wieczyScie

prawnych, Srodk6w

33 s.965,06
4.5 16,00
4.516,00

25.822,43
25.822,43

357 .271,49
333.966,49
27.821,00
27.821,00
4.516,00
4.5 16,00

357 .271,49
1.988,57

0,00

3.156.237.98
8.I00.829,t7
r.172.645,30
6.928.183,87
5.155.974,00
4.010.887,97
I .145.086,03

6.101.093, t 5

208.561 , l9
4.890.894,85

400.478,62
58.3 19,5 8

8.153.00
17.080,00

4t4.086.36

79.453,62
17.270.00

do informacj i.

Miejsce m wartoii stawKa
umorzenia

umorzenle
roczne

umorzenle
narastal4co

Bialystok 9850 8 I9. I 2l,50 20 21.632,88 83.978.42
W tym
nabye dec.
aom.

9087 7 t0957 ,20

Zakupione 763 108. 164,30 20 2l.(r32.88 81.978.42



wleczystego uzytko\ ania zakupionego. zas
I przenteslonego w 2002 r. z ewidencii
ala na podstawie Decyzji Rektora

a wieczystego uZytkowania grunt6w w grunty

dotychczasowq zasads prezentoyil,_^ y o,,,Jj;:"lloj,?::T1""j,,"1,?:,or:,133':r;'-:',1*l:
gruntow rv wysokoSci wyceny z 2002r- bez dokonywania odpis6w. o^ortyro.fny.ir.

1 3. Unirversytet posiada 20 udzial6w o rvartosci nominalnej 500,- z.I kazdy i l4cznej wartosci
nominalnej I 0.000,- zl. w sp6rce ,,park Narodorvo-Technologiczny 

- 
polska-wsch6d rv

Suwalkach Sp6lka z o.o." z siedzib4 w Suwalkach
1.4. Uczelnia nie posiada Srodk6w trwalych w ramach umow najmu i leasingu.
1.5. zmiany w stanie funduszu zasadniczego i funduszu z aktializac.it rvyiny prezentou.ane

s4 w sprau,ozdaniu ,,zestarvienie zmian w kapitale wlasnym
1.6. zgodnie z art. l0l ust 2 ustawy z dn. 27 .07 .2005r. ,,Frawo o szkornictrvie \,ryzszym'.

zysk netto za rok 2009 w wysokodci 629.705,79 zr. przeznacz.asig na f.ndusz zasadniczy
I .7. informacje o stanie rezerw nie wystqpily

Nie tworzone s4 rezerwy na pr.zy.szl.e zobowiqzania (odprawy nagrody jubileuszowe itp.; .

Przy niskiej fl,ktuacji zatrudnienia wysokosi wyplatanych w poszczegornych latach
swiadczeri jest bardzo zbli2ona, w zwi4zku z tym nie zachodlzi potriba 'tworzcnra

rezerw.
1.8. Odpisy aktualizuj4ce rvartoj6 naleZnoSci wvnosza:

Stan na dzieri 0l .0 I .2009r. 155.028,33
Zwigkszenia
Zmniejszenia

10.297,77
648,19

Stan na dzierl 31.12.2009r. t64.677,31

I .9. Rozliczenia migdzyokresowe

a) Kr6tkoterminowe rozliczenia miqdzyokresowekosztriw
l.Odsetki od lokat niezapadle 77 262,57
2. MPEC faktura zaliczkowa 50 907.9g
3. Ubezpieczenia maj4tkou,e przypadajqce na 2010r. 27 222,49
4.Podatek VAT naliczony do odl. W 2010r.
5.Prenumerata dot. Wilna i kraiowa

Og6lem

b) Rozliczenia mipdzyokresoweprzychocl6w

498.30
8 093,38

163 984,72

I Inne rozliczenia migdzyokresowe dlugoterminowe w wysokosc i I g96 676,76 zr z
tylulu:

2.

- prawa uzytkorvania rieczystcgo gnlnt6w, przekw arifikowaneg<l w 2002 roku z
ewidencji pozabilansowei, stanowiqcego wlasnosi Gminy Biarystok lsrodki t^valc
niczamortyzowane. wartosi roz,riczch migclzyokresowych nie p<icrcga iozliczeniu na
dobro pozostalych przychod6w opcracyjnych) w kwocle 710 957,20 zl.- wartosri przypadai4cej do rozriczcnia dotacji na srodki trwale l r6l 094,Jg zl- WartoSc przypadaj4cej do rozliczenia darowizny Srodk6w trwalych 21 625,0g zl



3. Rozliczenia migdzyokesowe kr6tkoterminowe w wysokoic i rr 967 393,99 z,t z
tltulu:

- dotacje na granty
- dotacje na badania statutowe
- wplacone kwoty czesnego dotyczEce okresu I-lI 2010

(rozliczane rvska2nikiem)
- otrzymane krvoty na realizowane Programy Ramowe (VII)
- dotacje na badania wlasne
- inne projekty dydaktyczne
- inne projekty badawcze
- warto56 przypadaj4cej do rozliczenia dotacii na Srodki trwale
- wartoSi przypadajqcej do rozliczenia darowizny jrodk6w trwalych
- otrzymane dotacje na inwestycje I
- otrzymane Srodki na programy specjalne SpUB i

| 631 645,81 zl.
| 271 409,65 zl.

3 568 978,10 zl.

231 722,61 zl,
3,19 338,60 zl.
325 539,02 zl.
33 911,56 zl.

376 175,57 zl.
14 788,68 zl.

6O1 199,76 zl.

145 739,60 zl.
298 620,92 zl.
100 800,00 zl.
189 110,46 zl.

i dysponowania

1.12. zobowi4zania dlugoterminowe wynoszq | 738 249,03 zl sklada sig na nie
zobowi4zanie wobec Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku za zakup gruntu przy ul.
Ciolkowskiego przypadaj4ce do zaplaty po roku 2010.

Wsp6lprac9 z Zagranic4
- otrzymane Srodki na program SOCRATES
- dotacja z MNiSW na wyplatg wyn. I 2010r.
- Inne Srodki finansuj4ce wydatki 2010r.

Ll0. W Uczelni nie wystEpuj4 ograniczenia w prawach wlasnoSci
maj4tkiem

1.11. Zobowiqzania warunkowe - nie wyst4pily

2.1. Przychody ze sprzeduiry produkt6w na
109 966 746,,50 zl. W tym:

- dotacja z MniSW
- oplaty za studia
- oplatyadministracyjne
- sprzedaL prac naukowo-badawczych
- oplaty z tytulu wynajrnu pomieszczefi
- oplaty za hotel asystenta
- konferencje
- programy dydaktyczne
- Srodki programu Erasmus
- pozostale wplywy

poszczeg6lnych rodzajach dzialalnoSci wynosz4

67 455 000,00 zl.
25 775 220,19 zl,
| 203 629,55 zl.
9 398 13l,ll zl.

563 772,13 zl.
2ll 50,f,58 zl.
600 192,75 tl.

2 047 855,98 zl.
I 680 .l7l,l I zl.
l 030 669,10 zl.

2.2. Prrychody z-e sprzeda'y material6w 2g 271,95 zl.
2.3. Odpisy aktualizuj4ce Srodki trwale - nie wyst4pily
2.4. Odpisy aktualizuj4ce wartoSd zapas6w - nie wyst4pily
2.5. W roku obrotorvym nie zaniechano dzialalnoSci inre

dzialalnoici rv roku nastppnym.
przewidu.je sig zaniechania



2.6. Rozliczenie gl6wnych pozycji r62niqcych podstawg opodatkowania
dochodowym od wyniku finansowego brutto przedstaw ia tabela 2
Jednostka sporzqdza rachunek zysk6w i strat w wariancie porownawczvm.
uwzglEdniono koszty rodzajowe w wysokoSci:

podatkiem

2.7. kt6rym

I-P Rodzaj koszt6w rok 2008 rok 2009 kol.3 minus
kot.2

Dynamika
%

statystyka
%

I 2 3 4 5 6
I amortyzacja 3 063 974,69 2 059 812,17 004 162,52 67,23 1.88
2 zuZycie material6w i

energii
6 994 719,77 7 547 585,93 552 836,l6 107,90 6,88

3 uslugi obce 5 965 7,10,97 6 193 283,15 527 512,t8 108,84 5.92
4 podatki i oplaty 51357,13 98 315,39 46 958,26 I 9l ,.13 0,09
) wynagrodzenia 65 636 488,50 13 043 672,7'7 7 107 t84,27 nt.29 66,61
6 Ubezpieczenia

Swiadczenia
i inne l3 888 933, | 5 t5 665 0t7,96 | '776 084,81 tt2,79 14.29

7 pozostale koszty 5 863 370,l8 4 749 407,08 lt3 963,10 8t,00 1,33
8 razem l0l 464 6t4,39 t09 657 094,45 8 192 480,06 108,07 r00,00
9 WartoSi sprzed.

material6w
26 025,00 r 8 438,09

l0 O96lem l0l 490 639,39 109 67s 532,54

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastQpny rok naklady na niefinansowe
aktywa trwale

2.9. W roku 2009 zyski istraty nadzwyczajne nie wyst4pily
2. l0.Rachunek przeplyw6w pienig2nych sporzqdzany jest metod4 poSredni4.

3. wielkosi srodk6w pienigznych w kasie i na rachunkach bankor.rych przedstarvia sip
nastEpuj4co:

Stan na dzieli

Srodkr pieniqZne w kasie
Srodki pieni92ne na rachunkach bankowych

Ogrilem

01.01.2009
56 8.t0,08

25 269 737.96
25 326 758,01

31.12.2009
47 930..1.t

rri 263 482,25
lE 3l I .u2,69



Na pozycjg ,,inne Srodki pienip2ne skladai4 sig lokaty kr6tkoterminowe w kwocie
5.997.000.-zl.

4. Zatrudnienie przecigtne w grupach zawodowych: (w etatach):

5. w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie wystqpity zdarzenia dotyczEce lat
ubieglych

6. wynagrodzenie firmy badai4cej sprawozdanie finansowe za rok 2009 wvnioslo
12800,00 zl netto (slownie dwana3cie tysigcy osiemset zlotych)

'7 . Po dniu bilansowym nie wystqpily istotne zdazenia, kt6re mialyby wptyw na
sprawozdanie fi nansowe 2009r.

8' w roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowosci w tym metod wyceny
oraz zmian sposobu sporzqdzania sprawozdania finansowego, kt6re miatyby istotny
wplyw na sytuacjg maj4tkow4 finansowq i wynik finansowy.

Biatystok dnia 30.03.20 I 0r.

t, t rlgtttbska

V

LP wyszcze96lnienie 2009 2008
l N4qczyciele akademiccy 871 854
z Pracownicy nie bedAcy nauczycielami 553 528
3 Srednioroczne zatrudnienie t424 t382
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Tabela nr 2 Rozliczenie gl6wnych pozycji r62niqcych podstawg
opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego

wynik finansowy brufto

korekta pzychod6w
amoftyzacJa z dotacji idarowizn
odsetki od lokaty nierozliczoneJ na 31 12 09
naliczone lecz nieotzymane odsetki od naleznoscl
pzychody ZFSS na sfinansowanie k. osr. WvD
zmiana stanu produkt6w

obroty wewngtzne
roznice kursowe na 31 12 2009

korekty koszt6w
amoftyzacja prawa wieczystego u2ytkowanta gruntow
amortyzacja Sr trw. z darowizn i dotacji
amortyzacla samochodu pow 20000 eur
ubezpieczenie samochodu os. Pow 20000 eur
koszty pokryte dotacjami
utw odo akt naleznosci
Inne niestanowiEce KUP
koszty osr wyp. Sfin z ZFSS

skladki na eecz otg nieobowiEzkowe
zmiana stanu orodukt6w
obroty wewngtzne
roznice kursowe na 3'l.12 2008
ZUS za 2009 wyplacony w 2010
wypl Wyn 2008 w 2009

umozenie l-ll gr Sr. trw
oplacone w 2009 ZUS za 20Og

delegacje za rok 2009 wyplacone w 2010

ryczalty samochodowe za rok 2009 wyplacone w 2010r.
Odpis na ZFS 2009 odpr nieodprowadzony Na rach bankowy
koszty ryczaltow i delegacji

doch6d podatkowy

628 705,78

-61 973,70
-294 622,14

-77 262,57
-15 380,12
-85 000,00

852 300,'t2
-375 533,91

€6 475,08

-74 582 237,98
-21 632,88

-294 622,14
-5 826,08

-503,40

-76 638 785,06

-10 265,68

-91,00

-85 000,00
-8 160,00

852 300,12
-?7q 5?? 01

333 779,88

-962 780,98

127 026,59

1 925 047 ,18
751 668,02
-70 036,01

-347 ,40
-98 475,23

75 148 970,06



UNIWERSYTET w tIIALYIISTOKU
ul. M, S kl odow skiej -Curic 14

l5-097 BislYstok

KW ()fl

unMersltetu w Biatymstoku nr
30

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) w{asnvm
sporzqdzone za ohres od dnta 0t.or.2oo9 do ont" 3r.iz.zoog 

,

proponowanego

Data

31 03 2010r
.Ir'

,r,r, A,,Yru )i ,rj, ,, r, r,r^ ,

2 127 941 .26

Rektor ,/



UNIWERSYTET

l5-097 Bialysrok

za okres od dnia 01 01 2009. do dnia 31 t2 2OO9r.

/strata/ z dzialalnosci operacyinei rc + D - E,

/strata/ z dzlalatnodct gospodarczel /FTG-H- 2127 941zdarzehnadantyczalnych/Jl - J ll/

/strata/brutto/l+.J

Pozostale obowiEzkowe zln n lei szen le-ysk u-

k /strata/ netto /K-L-
2 127 941,26

Zalqcznik do Uchwaty Senatu Uniwersvtetu
nr 977 z dnia 30 06 2010r

4t'i
rrvu$6p
€-." 4 nnrr Ja r;lmbs ka

Podpis osoby.kt6ret powrezonol6 iElEiE-
ksi49 rachunkowych

TOKIJ



do ucrhvat senaru unrwelsyrotu w

ul. M
PRZEptyWoW ptENtE2NYCH sporz4dzony za okres. ol o, 2oo9 r

31 12 2009 r

*r;" ''""'.t,,.';" '- "i";.- ."ilii]

I 1@ 829 17

96 864 130,42

1631373.74 456074212

r,,ft. n/ \1nr.rr ni /{rz $ r".a;.t;;;fii;

KYt:f't on

ot ! | tl nne .ltrt ( ntb s ka



BILANS JEDNOSTEK
z wyrad6riem bank6w, zakt ddw ub€zpi@oi i .akbdiw .€asckuraqi

M dzloi !1grudni. m09 r
(w zlolyd z d*oma mEiseni po pzechku)

UNIWT:RSYTf, l e BIALYMSIOKU

ul. M Sklodowskici_sun' r{
15 09? Di'lY'tot

3 lm€ wa.losci dmalo aln6 | p.ame

4 zalrz*r na warloso nrefrar6naln6

x.dlar (rurdusz) 2 akruarizaqi $tc€nyb) hdFki, lolar. I oh.rly

c) urzqdzhia rochdeM I naszy.y

2 Srudki t Ml€ s bddi€

3 Zahekl na 5rcdki rwale w buddie

2 warroScj dcha€riahs i FaMo

1 Artysa . lylru odr@zon€qo podattu

2 Pdlp@d ttrprodutly$loku

do uchwaly Senatu Uniwersyletu w Bialymsloku nr



Stan na Stan na

3! t2 2009 r 31 12 2OAA I 31 12 2009.

2 2

I Na elnoart k.o(oleminowo 2 085 129 63 2 647 9?4.2

r Nare2noa6 od tednoslel powiqu nych 0,00 0.0c 2 wobec pozosra rych j€dnostek 5124049,11 4 331 499,55

a)z ryrulu dosraw r usrug, o okee€
0,00 00(

b)z tylulu 6mlsjl dl!2nych paplorow

c) hn6 ebowitunE lh6nw6

d) z Mulu dostaw I u5lu9, o okesia 1385184,76 1054742,1

2 Naleznosd od pozoslaly.h j€d.o5t€k 2 085 129,63 2 647 92A,21 1 385184,7€ 1 454 742,14

a)z rytulu ddslaw I osluq, o ok.eee t26 244,53 559009,9t

126 244,53 559 009,91 e) zeliekio|?ynano na dosEwy

f ) uobori4zania *ekd@6

b) r rFulu po.lerk6w, doraqr, @1,

ubezpreeei spol@nych

' 
zd.omtny.n 062 

'nnY.n
32 36 r0193,0(

g)z tyrulu podalk6w €r,
2 242 374,f2 2 534 612,9C

1 958 852,74 2 074 725,X( 10 563,65 124 562,93

d) doclEdzhe 6 drodze sqdNq I 469 921,04 6r7 541,58

ll lMsltqe kottotenrnow€ 29 346062,9i 24 308 412,6!

1 K'.rkorffniNwe dktywa linan$*e 29 346 062,9? 24 308 412,6!

.) w iednodrach powraanych 0.0( 00c

6 210639,0t 4074801,1

' dnc paprery w.rlosciwe
a) arbdo{y tundusz 6nad@€6

1 963405.1 201113E,6t

b) lurdusz pomoct matdiah€t
d. srudEnrdw i dotloranlow

3 794 2A3,9a I 735 1r2,,rt

- lnre tollorero'no@ aklyw! c) wlssny lunrtusr slyP€ndiahy 452 550,00 328 550.0(

b) w pozosrslycn jednosuGcn 000 0,0(

e) iin€ rutrduszo 3p.q.ho '

' Inne paFery wa.losoM

mne trdtloGminow€ sktyvva V Rozlidenia mitdzyokos@o 13 599 052,5S '13 864 070,74

c) sodk' p'6ia2ne i nn€ aklywa
29 346 062,97 24 308 412,69

. 3rcdrr gonie.n€ w rasi€
25 326 5rc,04 18311412,6S 2 rnne rotre6nia niedztetGs@o 13 599 E52,59 13 864 070.75

4 019464.93 5 9S? 000,0c 1 320484,87 1 896 676,7€

12 279 367 ,72 11 967 393,9!

2 In@ nreslycj€ kortol€rminowo

V Krorkdemr@e rczliddia
2 643 594,3€ r63984,72

143 292 422,59 r39 135 641,06 113 292 422,50 139 r35 641,0t

'| narery uFp rrro k*ory ryrh rdder rl6rFr, di(:d's p@wid'j a d'ebB pz.p'rr - rcodn. z an 1or ltl I pr| 2 usbry z d0. 27 tp€ 2d) (Dz U M 164. Fz

"/KWl..)',r 01,{

,.|
. _.....!! :. ! :: : :1.r. ::.:! :t !-'.y-.. -. - --- -.

Podiis Kw€srora


