
Uchwala nr 1113

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 25 maja 20l l r.

w sprawie z,atwierdzenia sprawoldania Jinansowego
Uniwersytetu w Bialymstoku za rok 2010

oraz przeznaczenia zysku netto na fundusz zasadniczy

$1

Na podstawie arr. 62 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wylszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z p62n. zm.) w zwiqzku
z art. 53 ust. I ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoSci
(tekst jednolity z roku 2009 Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z p62n. zm.) Senat

Uniwersytetu w B ialymstoku zatwierdza sprawozdanie fi nansowe Uniwersytetu
w Bialymstoku za rok 2010 wskazuj4c nadzieh 3l grudnia 2010 r.:
- sumQ bilansowqpo stronie aktyw6w i pasyw6w na kwotg 163 913 849,62 zl
- zysk netto w wysoko6ci 86 662,99 zl.

$2

Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyiszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 zp62n. zm.) rysknetto przeznacza sig na

fundusz zasadniczy.

$3

Uchwala wchodzi w |ycie z dniem podpisania.

Przewodnicz
Senatu Uniwersvtetu w alymstoku

Prof. dr hab. kitorowicz



Ne*r r dres Uczlnl

l5-09'/ 1!iolY$toK

BILANS JEDNOS'TDK

KUz wylEczeniem bankow, zakladow ubezpi€czen izaklad6'v

4 .easekuracll

na dzicn 3l grudnir 2010 r.
(w zlotych z dwoma mierscami po p.zecinku)

l'r zeznaczcnre lomr Ltrra

zal. do tlchFrly nr I I l3 scnoru trwa z dni, 25.05 201|

Stan nr

Pasyw{
ll.l2.2OO9r. Jl l2 t0l0 r Jl-t ! 200, r 3l l) l0l0 r

I I

{. Aktywa trwale l r39 J69,l3 | 27 5 t9 {30.88 A, Kapilal (furdusz) wlasny I t5 127 020,60 llJ t68 329,.n

I Wanoicr nrernalcrialne i pra*'ne 0,00 56 535, tC Kapital (fundusT) podstawowy t09 860 1165,30 108 149 57 t,i8

Xoszlr" zrkoriczonych prac rozsojowych

ll Nal€2ne *plaly na kaprlal

nodsla$ow\' (wielko66 uicmnr)

I lnne wrnoscr nLc nrlefl!lnc I prdtrl'c 00c 56 515,1(

1 lahczkr rn sanoior irenrnrcflanre I prawE
I Udzialy (akcJe) wlasne

(wr€lkosa ulemna)

I Rzeczowe aklyNa hvale i t 929 369,33 t27 452 E95,7E

t05 828 276.18 t06 372 357,48 lV Kapitrl (rund sz) zopasowy

,)srunry(* rym prawo r tkosan,,
22 22 r58 8t7,01

t bdrnkr.lo(a,e 
'.b'cktv 'nzvr'en' 't7 t17 2.n,9i

V Kapilal (tundusz) z aktualrzactl
4 6t7 4.r9.51 4 612 094,84

) urzidar'r lcchnrczDe mavvny. wlyn

zcspol! [onrpure'owe (poz KSTnr 491)

.lckon'czna aparin" kotroolno

Dom,doqr do przcDro\vrd/an'd badM

iborrLrvnNcl, (Doz LST tr 30 )

|]t 513.4(
VI Pozostale kapftly (lirndusze)

49t 858.3(

2 Srcdkitrnale,r budoNt 6 t0t09l,l 20 444 0E5.6: VII Zysk (srrl]h)z lal ubreglyoh

I Zaliczl^i ru irodki (N.lc w bDdowie 616 452,6')

lll NaleznoSci dlugotcrm Inowe 0,00 00c Vlll Zysl, (slr lo) n(lrL) 621r 705.78 Il6 661,99

| ( )d l.dN{el, l)o\ rnz.Dr ch

I Od Dozos!|,!cl jcdros|ek
lX Odprsv z zysku nello w crqgu rolrl

obroroweEo (wrelk0Sl: uremna)

lV ln$esl)cJc dlug,,rennino$c l0 000,00 l0 000,011

B. Zobowiqzania i rczer*y
na zobowiazania

2't 00t 620,16 s0 74s 520,21

2 wanolci ni€matenrlnc i t6$'€ R€r2er\vy na z-obosiQzan'a 0,00

1 DluB^rcnnrn*r rlNatr finanso$e I0 000,0c l0 000,0(
Rezcrwa z ty('rlu odroczonego
n.d,r!n do.h.d.\'erar

0c 0,00

t w edroslka.h p.wLqz3Dych
I RezeNani swradczcira OL 0,0!

nneFDLcr!\anoicro\vc

nne {llL'soreinr uve aklyNa finrnNue

)) q pozoralrchrcdiontach

rne DrD'e.r sdfloicro$e Zobowi4zani! dlugolc.mrnowe | ?18 24o.ol I .184 619,l6

I wobccjednorekpowraz.nycll

r e Jh'!o,enntr'nse rlh\, fina.)ose 2 \\ obcc pozo(rtclJcdnosrck I ?38 219.0:l l ,184 629 |

I nne i,rwcsq_cic d heor cnn I Dos o

V Dlugotcrmrnowe rozlczenra 0,00 0,00
, z lr,1oh' emsjr druznych paprer.s

| ,\klyN. z rinh' od.oczonego Podalkr t Inn. zobosr4zan'a nnrnsu*e

Innc rczlicz€nir Inicd4okreso$e

0, Aktywa obrotoNc 21 196 211,13 36 194 4t8,74

Zi'tnsy 75946,11 55 704,E1

06116.48 4r 505,8( lll Zobos iqzunir In;tlol€rnrin"wc lr 406 r00,68 9 206 453,42



Aktylyr

Slan na Slan nn

3l l2 2010 r. 3l 12 2009 r 3l l! l0l0 r

2 l,.llrrodul(! | prodrkly w loku 6 199.0i | $ , 

'Le! _icd no'tcl t&$i,tzdn)!ll 0.00

il I rYruru dosraw 
' 

usru3. o

ll NrleTnoicr kftllkolermrno\!c 2 647 928.21 3 787 9 75.7.)

| \ilczDo6cr od Jcdnoslel poqrvnn!rh 0,0c WolEc pozoslrly.lr tedDosEk I .1:t | {99 5J { 816 {J90 7i

) z rytulu doniw | trs[! o okre$e stnr{y

, zryLulu em,sr' dltrznych prprcr6w

, nrne,oboN'ian'r rrrrDsoe€

l)z rrl lo dona$ r $hLs. o
I o5173? t1

Nrlcznu\(L n'l rr/'\rih.hl{1,'^{(l 2 647 t28,21 3187 tl5,lt

r)/ 1vtr lu do{rs , untrS. o okreve 6l:] 8ll,9l

, nl'c7k' otrzymrtrc nr !onas_a

) zobowrizan a welshwc

) r rrr!lu poJrlk(n! dolNr'- cc

nnezp,ec2cn stu.c/nYcn

' 
/lroslrnr.h orr/ mnrch SsradcTcn

!) rlyhnu podrlltow. ccl,
trbezprcczen 

' 
nrych nvadczcn

215'2al

l)dochodzone Dr drodzc strdo{el

ll lnNesllclc l('llolenn'no\!c 24 308 412,69 12 45r 9l8,05

I Krnrkorennno$c ikrYNa fi..n$wu 24 t08 412 6t :12,1519t8.0i

,)\!Jedion|llch I'owtt/$Ych

4 0?1 80 t.l 'I t?0l6t,6J

'trne 
prf,ery lvntuscr.sc

t akl oRy lundusz \wradcze'i

)) ltrnduszpomocy nirlc rlncl
dla srrJenrow | {loIlffrrLorv

triDc k(nkolo,iir ros! ikrvsa i) \Nlasnr fundusz slyDcfd ahrr ll8 51)lrc

r) s |ozorallch rrdnonkNh

.) trtr'r I Ind,tr?r \t,t!r,' 
' 
rr

, nlc t)rprcr] $dk\cxrse

,drc krorkor.' Drdou€ akl'a!" linrnnNc V Rozliczenr rniadzyokresowc t3 864 070,75 '10 054117.61

il i odk f'enLezrc n,e akL-v*r P'en's/,t I trieDn,a wddoSa llnny

v.dkr pie q/nc \ k$'c r ra rachukich :1215t 9t8.0i I lnne rozliczcni! nriqdryokreso\!c .tr 0r{ {l?.6:

I 896 676 76 340911413

11 967 39199 36 645 263,50

I iDe inrest\crc l,otlolennnuvc

V Krolkolennrno\Ye rozlrczenr{
t619E4,72 98 820,03

tJe |]5 61r,06 163 9lJ 849,62 t39 135 6{1,06 t6J ')tJ 84q,62

1, l' , -
Eialystokdnia 31 012011

mietscowose idala



Nazwa iadres tjczelni

LlN 1!i'iil.lll! !.ftT r, lll.rrtYflSTOKU
ul lv4 lil(1i)Co\\,skrcj-Curic 14 ,

15-t197 llioly.tok , .

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
sporzadzoIIy za okres

od 0l.01.20 | 0 r. do 31.12.2010 r.
(wariant por6wnawczy)

L.p. TreSd
Ubiegly rok

obrotowy - 2009

Bici4cy rok
obrotowy - 2010

A.
Przychody netto za sprzedaiy i zr6wnane
z nimi. w fvm:

109 142 718,33 119 585 705,85

od.icdnostck po$iqza ych

Przychody netto ze sprzedazy produktow, w tym: I09 59t 212,59 119 263 164,24

Ll,,tilcic / hlld/rlu pilrisluc na Jriirlaln,'ii slrtrrtort.l 67 455 000.00 (rlJ 370 300.00

II.
Zmiana stanu produkt6w (zwigkszenie - wartosi dodatnia,

zmnieiszenie wartoSi uiemna)
-852 300, r 2 -3 410.56

l. Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki 375 533,91 302 7 48.67

tv. Przychody netto ze sprzedazy towar6w i material6w 28 2'7 |,95 23 203,50

B. Koszty dzialalno6ci operacyjnej 109 67s s32,54 trg 77r 197,85

l. Amortyzacia, w tym; 2 059 8t2,17 | '797 65q,14

rvartoSi | 00% odpis6w amortyzac)jnych

Zuzycie material6w i energii '7 547 585,93 1 822 698,16

III Uslugi obce, w tym: 6 493 28j,ts 'l 215 948,03

uslugi reDronto$e i serwiso$e I 01t 704)7 621882.03

IV, Podatki ioplaty,wtym: 98 315,39 57 837 ,26

podatek akc)'zow),

podatek VAT 62 795.89 l8 I tJ.l6

Wynagrodzenia 73 043 6',72,'77 19 997 566,6q

VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia l5 665 017,96 t6 5q | 770,75

VII Pozostale koszty rodzajowe, w tym: 4 '149 40'7,08 6 287 '7l1 ,22

koszty zakupu aparaluD, naukowo badawczel 588 547.15

- koszt) podr6zy sluzbowych 2 290 245.68

VIII WartoSi sDrzedanvch towarow i material6w I8 438,09 0.00

c. Zysk (strata) ze sprzedaiy (A-B) -532 814,21 -185 492,00

D. Pozostale przychody operacyjne 692 652,69 957 985,9E

Zysk ze zbycia nieltnansowych aktywow trwalych t3 803,53 0,00

II- Dotacje 0,00 0,00

III lnne przychody operacyjne 67 8 849,16 957 985,9E

E, Pozostale koszty opcracyjne 425 092,36 935 590,46

Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych 60 E50.00

II Aktualizacja wartodci aktyw6w niefi nansowych 9 648,98 665 063,29

Itt Inne koszty operacyJne 4 t5 441,i8 209 677,17



L.p. TreSd
Ubiegly rok

obrotowy - 2009

Biei4cy rok
obrotowy - 2010

F. Zysk (strata) z dzialalno6ci operacyjncj (C+D-E) -26s 253,88 -163 096,48

G. Przychodv finansowe 971696,69 288 E70,77

Dywidendy iudzial w zyskach, w tym : 0,00 0.00

od.icdnoslck po\vi4zan) ch 0.00 0.00

II Odsetki. w tym; 97 | 656,69 288 8?0,77

od icdnoslck powi4zanych 0.00 0.0(

III Zysk ze z,bycia inwcstycji 0.00 0.00

IV Aktual izac ja wartosci inwestyc_i i 0,00 0,00

Inne, w tynr : 0,00 0.00

- z lytulu 162nic kurso$ych 0.00 0.00

H. Kosztv finansowe 77 737,03 39 I I 1,30

I Odsetki 30 596,'7 0 t9 248,57

dl,r tL'dnrstck plr\t iigatr) eh 0.00 0.00

II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

III Aktual izacja wartoSci inwestycJ i 0.00 0.00

IV, Inne, w tym; 47 140,33 l9 862.73

z iytLrlu l(i2nic ktrrsowych 47 140.33 r9 862.73

I. Zysk (strata) z dzialalnoSci gospodarczej 628 705,78 86 662,99

J. Wynik zdarzefi nadzwyczajnych 0,00 0,00

I Zyski nadzulczajne 0,00 0,00

ll Straty nadzwyczajne 0,00 0.00

K. Zysk (strata) bruttO 628 705,78 86 662,9c

L. Podatek dochodowv 0,00 0,00

M.
Pozostale obowi4zkowe zmnicjszcnia rysku
(zwickszenia straty)

0,00 0,00

N. Zvsk (strata) nctto 628 705,78 86 662,99

Bialystok 31 03 201 1

podpis Kwestora miejscowoSi i data



, \l\'.:I: l iulll\tYMSToKU
rrl. -.1. i r.,rlr'w-irti'Crrric 14 '

15.()q? irialvEtok -;
nazwa jednostki
Uniwersytel w Bialymstoku Senalu Uniwersyletu w

Bialymstoku z dnLa

25 05 2011

RACHUNEK PRZEPLYII'OW PIENIEZNYCH SPORZADZONY NA DZIEN 31.'2.2010T,

netlo z wydanra udzial6w (emrsji akcji) i innych Instrument6w kapitalowvch oraz doplat



i \-I\f ijliS'r I lli r; iti,l [,1]ISTCIKU
l, l,'i. I'kl,rJu*skicj-Curic 14 _,

il (lA7 irislyritok . r-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wtasnym
za okres od dnia 0't.01.2010 do dnia 31.12.20'10

Zalaczn k do tichwaly
nr 1113 SenatLr

Bralymsloku z dnia
25 05 2411

, po uwzgleonrenru Proponowanego

Rektor

31 03 2011r



l'Nl\\ERS\ 1L1 \' IIIAIYMSTOKU

, ul- M. Skloilow'kic1-Lunc rt
I5'tl!,t? llrrlv\tok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

l. Nazwa - Uniwersltet w Bialymstoku
Siedziba- Bialystok, ul. M Sklodowskiej-Curie l4
podstawowy przedrniot dziaialnosci -ksztalcenie i prowadzenie badafr naukowych

w zakresie nauk: ekonomi cznych, frzycznych, humanistycznych, matematycznych,

prawnych, przyrodniczych, spolecznych i teologicznych'

2
3

Czas trwania dzialalnoSci - nieograniczony.

Okres objgty sprawozdaniem od 01.01.2010r. do3l l2'2010r '

roku kalendarzowego.
- Materialy s4 objqte ewidencj4 iloSciowo - warto6ciow4 Wyceniane s4 wg cen

nabycia.
- Rozch6d material6w objgtych ewidencj4 wyceniany jest wg cen nabycia metodq

FIFO.
.ProdukcjawtokuustalanajestnakonieckaZdegorokunapodstawieiwwysokoSci

bezpoSrednich koszt6w wytworzenta.

o NaleZnoScidlugoterminowe, kr6tkoterminoweiroszczenia'
NaleZno5ci i roszczenia rlyi<azywane s4 w kwocie wymaganej zaplaty ' z zachowaniem

ostroznogci. Uczelnia nie nalicia odsetek od naleZnorici, kt6rych termin zaplaty uplyn4l,

zas w ci4gu roku nalicza i egzeklr.uje odsetki za zwlokg. Zasada powyzsza jest stosowana

w spos6b ci4glY.

t Zobowiqzania s4 wykazywane w kwocie wymagajqcej zapiaty'

4. tJczelnii' nie posiada wewngtrznych jednostek organizacyjnych sporz4dzaj4cych

samodzielnie sPrawozdania'
5. Uczelnia posiada Wydzial zamiejscowy w Wilnie'

6. Sprawozd'anie zostalo sporz4dzone przy zalozenit kontynuowania dzialalnosci. przez

jednostkgwdaj4cejsigprzewidzieiprzyszlo6ci,inieistniej4okolicznoSciwskazuj4cena
zagrozenie kontynuowania dzialalnoSci'

7. Przyjpte zasady rachunkowo6ci.

o Aktywa trwale wyceniane s4 wg cen nabycia-po uwzglQdnieniu odpis6w amortyzacyinych

lub umorzeniowych ustalanych na podstawie planu amortyzacji'

o Do warto6ci niematerialnych i prawnych oraz Srodk6w trwalych zaliczane sQ prawa

maj4tkowe oraz' rzeczowe skladniki wg cen nabycia - wytworzenia powyzej 3500'- zl '
ponizei tej kwoty zaliczane s4 do koszt6w w
'sttuaniti 

naj4tkowe, kt6rych warto66 poc y

3500,- zl. traktuje siQ jako materialy i odpis a

ich do u2ytkowania. W celu zapewnienia o

3500.- zl., dla skladnik6w wyposaze a

pozabilansowa.
o Srodki trwale amortyzowane sq metod4 liniow4 wg stawek wynikaj4cych z ustawy o

podatku dochodowym od os6b prawnych'

o Warto6ci niematerialne i prawne amortyzowane s4 wg stawek wynikaj4cej z ustawy o PDOP'

a Zapasy.
. Materialy.

- Zakupione materialy przeznaczone do bezpodredniego zuzyc\a odpisywane s4 w

kosziy w momencie ich zakupu i nie podtegaj4 inwentaryzacji'

- Mateiialy zuzywane * ""uri" 
odpisywane s4 w koszty w momencie ich wydania z

^ugutyiu. 
Materialy te s4 inwentaryzowane metodq spisu z natury na koniec kaZdego



7

8
o

Uczelnia sporz4dza por6wnawczy rachunek zysk6w i strat.

Sprawozdanie z przeplyw6w pieniEZnych sporzqdzane jest metod4 poSredniq.

W stosunku do poprzedniego roku obrotowego nie dokonano zmian sposobu sporzqdzania

sprawozdania fi nansowego.

Bialystok dn. 31.03.201 lr.



lrNI\\,H.'1 .' l" \i1\ISTOKU

TLL NL StI i.t$ i 'Ll Lurrc r.t

15-097 RiolyStr)K

Dodatkowe informacje i objaSnienia

|.1. zmiany w ci4gu roku obrotowego wartosci niematerialnych i prawnych, Srodk6w

trwalych oraz Srodk6w trwalych w budowie.
. Warto5ci niematerialne i prawne

1. WartoSi pocz4tkowa na dziefi 01 .01 .2010 r.

Zmniejszenia
a) Likwidacja

Zwipkszenia
a) PrzyjqciE Srodka zakupionego z Badari

2. Wartosi koftcowa na dzieri 3l.12.2010r.
3. Warto5i umorzenia na dzieri 0l .01 .201 0r.

4. Zwigkszenia
a) amortyzacja (umorzenia) stanowi4ca KUP

5. Zmniejszenia
a) likwidacja

6. Warloii utnorzenia na dzief 31.12'2010t.
7. Warto6i netto WNiP na dzieh 0l 01.2010r.
8. Wartosi netto WNiP na dzieh 31.12.2010r-

. Srodki trwale w budowie
L WartoSi Srodk6w trwalych w budowie na 01 .01 .2010r.

2. Zwigkszenia
a) zakupy Srodk6w trwalych nie wymagaj4cych montazu

b) naklady na inwestycje budowlane
3. Zmniejszenia

a) przekazanie do uzytkowania 6r. trw. umarz. i amort.

b) zaniechana inwestYcla
4. Warlo5i Srodk6w trwalych w budowie na 31'12.2010r.
w tym:
a) Aula Dydaktyczno-widowiskowa wydz. Pip przy ul. Swierkowej

b) Kampus UwB przy ul. Ciolkowskiego
c) Rozbudowa Budynku Dydaktycznego z parkingami

i infrastrukturq przy ul. Mickiewicza
d) Instalacja p.poZ.w budynkach Uniwersytetu:

-Plac Uniwersyrecki
-Wydzial Pedagogiki i Psychologii ul.Swierkowa

e) Elewac.la wraz z ociepleniem wydz. PiP

f) Docieplenie lciany z lvymianE okien w budynku administracji
ul. M. Sklodowsk iej-Curie

g) Wymiana windy w budynku administracji ul.Sklodowskiej-Curie
h) Budowa parkingu Wydzialu Ekonomii i Zarz4dzania

i) Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji poddasza

ul.Swierkowa 20 C
j) Ulozenie nowych kabli energetycznych w OSrodku Wypoczynkowym 4 914,27

,,Narew" w Ploskach
k) Wykonanie dokumentacji projektowej na remont elewacji

i przebudowg we.iScia 916wnego-Plac Uniwersytecki
I) SPINLAB

o Zmiany w stanie Srodk6w trwalych podano w tabeli nr 1 zal4czonej do informacji'

357 211,49
4135,80
4135,80

56 535,10
0,00

409 670,79
357 271,49

0,00
0,00

4135,80
4 135,80

353 135,69
0,00

56 535,10

6l0l 093,1s

2 998 370,62
t6 114 562,03
4 769 940,17
4 7 52 860,17

l7 080,00
20 444 085,63

6291 453,60
t2 584 276,45

414 086,36

92 012,17
80 060,1 8

I 1 951,99
26 055,92
6 795,93

29 121,60
2 082,01

46 499,00

l5 616,00

931 172,32



WaftoSi grunt6w uZytkowanych wieczy5cie

Miejsce m wartoS6 stawka
umorzenia

umorzenle
roczne

umorzenle
narastal4co

B ialystok 9563 798 709,39 20% t0 237,s7 87 752,19

w tym nabyte
dec. adm.

9087 7 t0 e57,20

zakupione 416 87 752,19 20% 10 237,57 87 7s2,19

Wggorzewo 287 20 412,11 20% 4 082,40 t0 546.20

w tym
zakupione

287 20 412,11 20% 4 082,40 10 546,20

RAZEM 9 850 819 121,s0 14 319,97 98 298,39

w tym nabyte
dec.adm.

9 087 710 957,20

Zakupione 763 108 I64,30 t4 319,97 98 298,39

Uczelrria przyjgla zasadg amofiyzowania prawa wieczystego uZytkowania zakupionego' zas

""Ur"* 
' * 'iioOr" 

decyz.li administraryjnej i przeniesioneg o w 2002 r. z ewidencii

porubilunro*".j na maj4tek trwaly nie amorlyzowala na podstawie Decyzji Rektora

irrzeksztalcenie w roku 2007 wigkszoSci prawa wieczystego uzytkowania grunt6w w grunty

wlasne i ich wycena znacznie wyZsza od wyceny dokonane.l na 01 01 2002r' uzasadnia

dotychczasow4 zasadg prezentowania w bilansie nabytego prawa wieczystego uZ}'tkowania

g.unt6* w wysokoSci wy ceny z 2002r. bez dokonywania odpis6w amortyzacyjnych'

1.3. Uniwersytet posiada 20 udzial6w o wartosci nominalnej 500,- zl kazdy i l4cznej, warto(ci

nominalnej io.ooo,_ zl. w sp6lce ,,park Narodowo-Te chnologiczny Polska-wsch6d w

Suwalkach Sp6lka z o.o " z siedzib4w Suwalkach

1.4. Uczelnia nie posiada Srodk6w trwaiych w ramach um6w najmu i leasingu'

1.5. Zm\any w stanie funduszu zasadniczego i funduszu z aklualizacii wyceny prezentowane

s4 w sprawozdaniu ,,zestawienie zmian w kapitale wlasnym"

1.6. Zgodnie z art. 101 ust 2 Ustawy z dn. 27.07.2005r. ,,Prawo o szkolnictwie wyzszym"

zysk netto zarok2010 w wysokosci 60.957,80 zl. przeznacza siE na fundusz zasadriczy

1.7. intbnnacje o stanie rezerw nie wyst4pily
Nie tworzone sQ rezerwy nu prryri!" zobowi4zania (odprawy nagrody jubileuszowe.itp ) '

Przy niskiej fluktuacji zatrudnienia wysokoSi wyplacanych w poszczeg6lnych latach

Swiadczeri jest bardzo zbliZona, w zwi4zku z tym nie zachodz\ potrzeba tworzenla

rezerw.
L8. Odpisy aktualizujqce warto66 naleZnoSci wynosz4:

Stan na dzieir 01.01.2010r. 164.677,31

Zwigkszenia
Zmniejszenia

665.113,29
250,00

Stan na dziei.r 31 .12.2010r. 829.540,60

I .9. Rozliczenia miEdzYokresowe

a) Krritkoterminowe rozliczenia migdzyokresowekoszt6w
I . MPEC faktura zaliczxowa 52'9'72'lI

2. tJbezp\eczenia mai4tkowe przypadai4ce na 201 I r' 42'97 5 
'36



3.Podatek VAT naliczony do odl. W 201 lr. 2.872,56

Ogrilem 9E.820'03

b) Rozliczenia migdzyokresoweprzychod6w

1. Inne rozliczenia migdzyokresowe dlugoterminowe w wysokoSci 3 409 114'13 zl z

tytulu:

- prawa nego w 2002 roku z

ewiden alYstok (Srodki trwale

nlezam Podlega rozliczeniu na

dobro pozostalych przychod6w operacyjnych) w kwocie 710957'20zl'

- WartoSe przypida.l4ce.l do rozliczinia dotacji na Srodki trwale 2 686 305'25 zl'

- WartoS6 przypadajacej do rozliczenia d arowizny Srodk6w trwalych 11 911'68zl'

2. Rozliczenia migdzyokresowe kr6tkoterminowe w wysokoSci 36 645 263 '50 
zl z

tytulu:

- dotacje na granty
- dotacjc na badania statutowe

- wplaione kwoty czesnego dotyczqce okresu I-ll 2010

| 031 253,73 zl.
983 690,52 zl.

3 617 430,29 zl'

(r ozliczane wskaZnikiem)
- otrzymane kwoty na realizowane Programy Ramowe (VII) lq? ?11'11 'f
- dotacje na badania wlasne 276 147 

'80 
zl'

- inne p.oj"kty dydaktyczne 6 013 764'61 zl'

- inne cze l0 256'83 zl'

- wart ej do rozliczenia dotacji na Srodki trwale 715 423'74 zl'

- wart ej do rozliczenia darowizny Srodk6w trwalych 12113'40 zl'

- otrzymanc dotacle na inwestycje 0 851 389'5221'

- otrzymane Srodki na programy specjalne SPUB i

wspolpraca z Zagtanrcq 180 981'25 zl'

- otrzymane S'rodki na p.ogru. SOCRATES 227 229'55 zl'

- doticja zMNiSW nu *y-plute wyn l 2010r' 2l2l 200'00 zl'

- lnne Srodki finansuj4ce-'*rydatki 2010r' 354 851'25 zl'

1.10. Ograniczenia w prawach wlasnoSci i dysponowania maj4tkiem - sk]1da sig.na nie

hipotekazwyklananteruchomoSciniezabudowanejopowierzchni2g,g5SghapoloZonej
w Bialymstoku przy ul. Ciolkowskiego, obrEb Nr 10 Mickiewicza' oznaczone1 w

ewidencjigrunt6wnumefemgeodezyjnyml0lS/4..Ponadtoustanowiononieodplatniena
czas nieokreslony prawo uiytto*ania czpsci nieruchomosci gruntowej w zakresie

niezbEdnym do napraw oraz konserwacj i urz4dzeh oraz sieci infrastruktury tcchnicznej'

usytuowanych na dzialce 1 0l 8/4'

l.l L Zobowi4zania warunkowe - nie wyst4pily

|.12. Zobowiqzania dlugoterminowe wynosz4 1 484 629 '16 zl sklada sig na nie

zobowi4zanie wobec Urzqdu Mieiskiego w Bialymstoku za zakup gruntu przy ul



ciolkowskiego przypadaj4ce do zaplaty po roku 201I w kwocie | 330 773,84 zl oraz

zabezpieczenia nalezytego wykonania rob6t w kwocie 153 855,32 zl'

2.1. Przychody ze sprzedazy produkt6w na poszczeg6lnych rodzajach dzialalnosci wynosz4

ll9 263 164,24 zl. W tYm:

dotacja z MniSW
oplaty za studia
oplaty administracyjne
spr ze daL prac naukowo-badawczych
oplaty z tytulu wynajmu pomieszczeti

oplaty za hotel asystenta

konferencje
programy dydaktyczne
Srodki programu Erasmus
pozostale wplywy

6E 370 300,00 zl.
25 909 684,16 zl.
| 290 562,75 zl.
8 726 865,55 zl.

519 160,25 zl.
166 568,23 zl.

I 469 881 50 zl.
9 291 810,,22 zl.
| 564 126,05 zl.
I 953 605,53 zl.

2.2.
2.3.
aA

2.5.

Przychody ze sprzeda|y material6w 23 203,50 zl'

Odpisy aktualizujqce Srodki trwale nie wyst4pily

Odpisy aktualizuj4ce warto3i zapas6w - nie wyst4pily

w roku obrotowym nie zaniechano dzialalnosci i nie przewiduje siE zaniechania

dzialalnoSci w roku nastqPnYm.

Rozliczenie gl6wnych 
- 
pozycji r6Zni4cych podstawp opodatkowania podatkiem

dochodowym od wyniku finansowego brutto przedstawia Iabela 2

Jednostka sporz4dia rachunek zysk6w i strat w wariancie por6wnawczym' w kt6rym

uwzglEdniono koszty rodzajowe w wysokoSci:

/..o.

2.7.

2.g. Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastgpny rok naklady na nieflnansowe

aktywa trwale

Lp Rodzaj koszt6w
rok 2009 rok 2010 kol.3 minus kol.2

Dynamika
o/o

Statystyka
%

I ) 3 4 5 6

L Am o rtyzacja 2 059 872,17 7 797 6s9,r4 262 L53,03 87 ,27% 1,50%

2

Zuiycie materia16w i

energii 7 547 s85,93 7 822 698,76 275 112,83 703,65% 6,s3%

3 Uslugi obce 6 493 283,Is 1 21.5 948,03 722 664,88 L11.,73% 6,02%

4 Podatki i optaty 98 315,39 s7 837 ,26 40 478,73 58,83% 0,05%

5 Wynagrodzenia 73 043 672,77 79 997 566,69 6 953 893,92 L09,52% 66,79%

6

Ubezpieczenia i inne

6wiadczenia 15 665 017,96 L6 591- 770,7s 926 752,79 L05,92% 73,85%

7 Pozostale koszty 4 7 49 407 ,08 6 287 7 77 ,22 1 538 310,14 I32,39% 5,25%

8 Razem L09 6s7 094,45 L79 771 t97 ,85 10 114 103,40 L09,22% LOO,OOo/o

9

wartoS6 sprzedanych
material6w 18 438,09

10 Og6lem 109 675 532,54 L19 771- 197 ,8s



LP Poniesione naklady na BieZacy rok 2010 Nastgpny rok 201 I

I WartoSci niematerialne i prawne w
tvm

56 535,10

Dotycz4ce ochrony Srodowiska
2 Rzeczowe aktywa trwale w tym 2 998 370,62 3 690 000,00

Dotvczace ochronv Srodowiska

3 Srodki Lrwale w budowie w tym t6 114 562,03 81 760 000,00

Dotycz4ce ochrony Srodowiska
4 razem 19 t69 467,75 85 450 000,00

2.9. W roku 2010 zyski i straty nadzwyczajne nie wyst4pily
2.1 0.Rachunek przeplyw6w pienigZnych sporz4dzany jest metodE poSredniq.

3. Wielkosd 6rodk6w pienigZnych w kasie i na rachunkach bankowych przedstawia siE

nastQ'ui4co: 
Stan na dzierfl

Srodki pienigZne w kasie

Srodki pienigZne na rachunkach bankowych
Og6lem

01.01.2010
47 930,44

l8 263 482,25
t8 3ll 412,69

31.12.2010
82222,45

32369 695,60
32 451 918,05

rok 2010 wynioslo

mialyby wplyw na

w tym metod wyceny
kt6re mialyby istotny

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

5. W sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie wyst4pily zdarzenia dotycz4ce lat

ubieglych
6. Wynagrodzenie firmy badaj4cej sprawozdanie finansowe za

12800,00 zl netto (slownie dwanaScie tysiEcy osiemset zlotych)

7. Po dniu bilansowym nie wystqlily istotne zdarzenia, kt6re

sprawozdanie finansowe 20 l0r.
8. W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowo6ci

oraz ztnian sposobu sporzEdzania sprawozdania finansowego,

wplyw na s1'tuacjg maj 4tkowq finansow4 i \lynik finansowy.

Bialystok dnia 31.03.201 1r.

LP wyszcze96lnienie 2009 2010

Nauczyciele akademiccY 871 880

2 Pracownicy nie bgdqcy nauc zycielami 553 581

3 Srednioroczne zatrudnienie 1424 r461
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Tabela nr 2 Rozliczenie gl6wnych pozycji r62ni{cych podstawe
opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego

finansowy brutto 86

przychod6w -771 496,1

z dotacjr i darowizn -492 065,

od lokaty nierozliczonej oa 31.12 1Q 0

lecz nieokzymane odsetki od nale2nosci

ZFSS na sfinansowanie k osr Wyp

-9 067

stanu produkt6w

-37 500,

3 410,

wewnQtrzne -302 7

kursowe na 31 '12 2010

kursowe na 3'1 12 2009 66 475,

korekty koszt6w -75 275

prawa wieczystego uzytkowania gruntow -14 319,

-492 065,

-1 581

Sr trw z darowizn i dotacji

samochodu pow 20000 eur

samochodu os Pow 20000 eur

koszty pokMe dotacjami

utw odp akt naleznosci

inne niestanowrEce KUP

koszty osr wyp Sfin z ZFSS

-76 735 408,'11

-665 113,29

-822,60

-37 500,00
-'18157,51

3 410,56
-302 748,67

-19 862,7s

962 780 98

1 954 226.14

70 036,01

347 40

69 790,81

na rzecz org nieobowiqzkowe

stanu produktow

obroty wewnStrzne

r62nice kursowe na 31 12 2010

ZUS za 2009 wyplacony w 2010

umorzenie l-llgr sr trw

delegacje za rok 2009 wyplacone w 20'10

ryczafty samochodowe za rok 2009 wyplacone w 2010r

delegacje za rok 2010 wyplacone w 2011

ryczally samochodowe za rok 2010 wyplacone w 2011r

Odpis na ZFS 2009 odpr nieodprowadzony Na rach bankowy

-7 521 ,

98 475

podatkowy 74 590

doksiQgowanie pIrzychody przych6dkozracunek i r6wnolegle odpas na naleznoSci

rk zyskow i slrat 120 832 562,
rk zysk6w i slrat 120 745 899,61

podalkowe

86 662,

120 061 066,

koszty podatkowe 45 470 206,85
74 5S0 859,58

19

podatkowy

59

119 658 163 08


