
MIA DOTYcCZACA S IBAWOZ ANIA FINANSOWEGO 
INSTYTUTU OCH ONY ŚØODOWISKA-PASTS7CW WEOO INSTYTUTU BAIIAWCZEO 

ZA 2014 i ': tifs K  

Przedłożone do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe IO Ś -PIB za 2014r. zawiera wymagane 

dokumenty okre ślone w art. 45 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330), w sk ład 

których wchodz ą : 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego IO Ś , 

2. bilans sporządzony na dzień  31 grudnia 2014r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę  44 255 950,41 zł , 

3. rachunek zysków i strat sporz ądzony na dzień  31 grudnia 2014r., wykazuj ący zysk netto w kwocie 

1 414 597,73 zł , 

4. zestawienie zmian w kapitale w łasnym (funduszu) sporz ądzony na dzień  31 grudnia 2014r., 

wykazujące zwiększenie kapitału własnego, po uwzględnieniu proponowanego przeznaczenia 

zysku, o kwotę  814 262,03 zł , 

5. rachunek przeplywów pieni ężnych sporządzony na dzień  31 grudnia 2014r., wykazuj ący wzrost 

stanu środków pieniężnych netto o kwot ę  8 582 071,37 z ł , 

6. dodatkowe informacje i obja śnienia, 

7. opinia i raport uzupełniający opinię  z badania łącznego sprawozdania finansowego sporz ądzone 

przez Kancelari ę  Biegłego Rewidenta. Badanie sprawozdania przeprowadzi ła: Jadwiga Marchel 

(nr licencji 3762). 

Przychody: 
Osiągnięte w 2014 roku przychody wynios ły 30 513 tys, zł  i były niższe w stosunku do roku 

ubiegłego o 4 136 tys. zł  (o 12%). Odnotowano spadek przychodów ze sprzeda ży w wysokości 

3 869 tys. zł  (o 12%), w ramach których odnotowano spadek dotacji uzyskanych z NFO Ś iGW 

przeznaczonych na realizacj ę  projektu KOBIZE o kwotę  470 tys. zł  (o 3%) oraz z MNiSzW, o kwot ę  
386 tys. zł  (o 9%). 

Odnotowano również  spadek pozosta łych przychodów operacyjnych o kwotę  216 tys. zł  
(o 23%) oraz przychodów finansowych o kwotę  15 tys. zł  (o 8%). 

Struktura i dynamika zmiany przychodów IO Ś-IPI w latach 2013-2014 

te, 

w tys. zł  
Przychody 	 Wykonanie 	Dynamika 	Udział  

2014/2013 w przychodach 
ogólem 

Ogólem, z tego: 

Przychody ze sprzedaży, w tym: 

-  dotacje MNiSzW, grantg NCN, SPUB MNiSzW 

-  finansowanie KOBiZE-NFOSiGW 

Pozostałe przychody operacyjne 
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Koszty: 

W 2014 roku IOŚ  poniósł  koszty w wysoko ści 29 038 tys. z ł , które by ły niższe od kosztów 

poniesionych w roku ubiegłym o 2 056 tys. z ł  (o 7%). 

Struktura i dynamika zmiany kosztów IOS-PII w latach 2013-2014 

Koszty Wykonanie ynamika 

w tys. zł  
Udział  w 

2014/2013 kosztach ogólem 

2013 2014 

Ogólem, z tego: 31 094 29 038 93% 100% 

Koszty dotyczące sprzedaży, w tym: 23 918 22 203 93% 76%  

Wynagrodzenia, ubezpieczenia spo łeczne 
i inne świadczenia na rzecz pracowników 

21 832 21 860 100% 75% 

Koszty ogólnego zarz ądu 6 990 6 792 97% 23% 

Pozostale koszty operacyjne 186 43 23% 1% 

Odnotowano spadek kosztów sprzeda ży o kwotę  1 715 tys. zł  (o 7%), kosztów ogólnego zarz ądu 
o kwotę  198 tys. zł  (o 3%) oraz pozosta łych kosztów operacyjnych o kwotę  143 tys. zł  (o 77%). 

75% kosztów ogólem stanowi ły koszty wynagrodzeń, ubezpiecze ń  społecznych i świadczeń  
na rzecz pracowników, których warto ść  w stosunku do roku poprzedniego wzros ła o 28 tys. zł  
(o 0,1%). 

W stosunku do roku 2013 wzros ły wynagrodzenia osobowe o 1%, natomiast wynagrodzenia 

bezosobowe kształtują  się  za zbliżonym poziomie. 

Zatrudnienie i wynagrodzenia w IO Ś-PIB w latach 2013-2014 

2013 	 2014 	 Dynamika 
2014/2013 

Zatrudnienie 	 195 	 199 	 102% 
(w etatach) 

Wynagrodzenia osobowe 	 16 485 	 16 588 	 101% 
(w tys. zł) 

Przeciętne wynagrodzenie m-czne 	7 045 	 6 946 	 99% 
(w złotych) 

Wynagrodzenia bezosobowe 	 1 736 	 1 741 
(w tys. z ł) 

Zysk: 

Po uwzględnieniu wszystkich przychodów i kosztów, jednostka osi ągnęła dodatni wynik 

finansowy — zysk netto w wysokości 1 415 tys. zł . W porównaniu do roku ubiegłego (3 500 tys. z ł), 
wynik finansowy jest niższy o 2 085 tys. zł  (o 60%). 

Rada Naukowa IOŚ -PIB, pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Instytutu oraz 

propozycj ę  podziału zysku netto z przeznaczeniem na fundusz: 

• badań  własnych — 1 403 tys. z ł ; 

• rezerwowy — 12 tys. zł . 

100% 
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Ana9iza w§każnikowa 

Lata Warto§ć  ynamika zmian 
2012 2013 2014 optymalna 2013/2012 2014/2013 

9,9 6,5 6,5 1,2-2,0 66% 100% 

19 	' 20 19 57-67 105% 95% 

23 25 23 <233 108% 92% 

10 11 5 2-6 110% 45% 

Wskażnik finansowy 

ieżącej płynności (aktywa 
bieżące/zobowiązania krótkoterminowe) 

Zadłużenia ogólnego (zobowiązania 
ogółem/aktywa ogó łem) 

Zad łużenia kapitalu własnego 
(zobowiązania ogółem/kapita ł  własny) 

Rentowności sprzedaży (zysk 
netto/sprzeda ż  netto) 

W oparciu o analiz ę  podstawowych wskaźników należy stwierdzić , iż  kondycja finansowa IO Ś -
PIB jest dobra i nie występują  zagrożenia dla kontynuacji jej dzia łalności. 

Wskaźnik płynności ukształtował  się  na identycznym poziomie jak w ubieg łym roku. 
W dalszym ci ągu w jednostce utrzymuje si ę  nadpłynność  finansowa, a poziom tego wska źnika (6,5) 
świadczy o zdolno ści IOŚ -PIB do samodzielnego regulowania zobowi ązań  bieżących. 

Wskaźnik zadłużenia ogólnego nieznacznie spad ł  w stosunku do roku 2013 i w dalszym ci ągu 
znajduje się  poniżej warto ści optymalnych, co świadczy o niskim udziale kapita łów obcych 
w finansowaniu maj ątku jednostki. 

Wskaźnik zadłużenia kapitalu własnego kształtuje się  na właściwym poziomie, co oznacza, 
że IOŚ -PIB jest w stanie pokryć  zobowiązania kapitalem w łasnym. 

Obniżył  się  wskaźnik rentowności sprzedaży na skutek 60% zmniejszenia si ę  zysku netto 
spowodowany zmniejszeniem przychodów ze sprzeda ży w stopniu większym, niż  spadek związanych 
z nim kosztów. Pomimo obniżenia, wskaźnik ten utrzymuje si ę  na właściwym poziomie. 

W 2014 roku IO Ś -PIB osiągnął  dodatnie wyniki na dzia łalności operacyjnej i inwestycyjnej, co 
było skutkiem zbycia aktywów finansowych na kwot ę  8 215 tys. zł. Powyższe wpłynęło na 
zwiększenie aktywów obrotowych / środków pieni ężnych i innych aktywów pieni ężnych o 35%. 

Zmniejszyl się  stan zobowi ązań  ogólem o kwotę  491 tys. zł  (o 6%), co było skutkiem 
zmniejszenia rozliczeń  międzyokresowych o 17%. 

Podsumowuj ąc, należy zwrócić  uwagę  na nastepuj ące zjawiska:  

1. utrzymująca się  nadpłynność  finansowa: IOŚ -PIB posiada znaczne środki na rachunkach 
bankowych (33 333 tys. z ł). Wzrost środków pieniężnych w stosunku do roku 2013 był  wynikiem 
rozwiązania lokat terminowych. Powy ższe wskazuje na sta łą  tendencj ę  do gromadzenia 
znacznych zasobów pieni ężnych w celu ich inwestowania i osi ągania z tego tytulu przychodów; 

2. zmniejszenie stanu nale żności i zobowiązań : Należności krótkoterminowe stanowi ą  razem 3% 
sumy bilansowej aktywów, za ś  ich stan zmniejszył  się  o kwotę  435 tys. zł  głównie z tytulu 
dostaw i us ługo Zmniejszyl si ę  również  stan zobowiązań  ogólem o kwotę  491 tys. zł  i jest 
pochodną  głównie zmniejszenia stanu rozliczeń  międzyokresowych o kwotę  539 tys. zł .; 
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3. nieznaczny wzrost wartoSci rzeczowych aktyw®w trwa łych o 32 tys. zł  i jest pochodną  
zwiększenia kwoty środków trwa łych w budowie, które dotycz ą  realizowanych zadań  
inwestycyjnych oraz aran żacji pomieszczeń  laboratoryjnych i dostosowaniem ich do potrzeb 

pracowników IO Ś  oraz projektu i budowy budynku IO Ś -PIB przy ul. Kolektorskiej 4 

w Warszawie; 

4. znaczne znnniejszenie wyniku finansowego netto o 60%, co jest wynikiem uzyskania w ci ągu 

roku niższego o kwotę  2 155 tys. zł  wyniku ze sprzedaży. 

Przedstawiaj ąc powyższe, proponuj ę  zatwierdzi ć  sprawozdanie finansowe Instytutu Ochrony 

Ś rodowiska — Państwowego Instytutu Badawczego za 2014 rok. 
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Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2014-01-01 r. do 2014-12-31 r. 

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 00-548 Warszawa, Krucza 5/ 11 D 

Raport 
z badania sprawozdania finansowego jednostki 

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy 
00-548 Warszawa, Krucza 5/11 D 

za rok obrotowy 
od 2014-01-01 r. d,i 2014-12-31 r. 

Io Inforanacja ogólna raportu 

1. Dane identyfikuj ące badaną  jednostkę  

	

1.1. 	Nazwa badanej jednostki i jej siedziba: 

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut :.adawczy, 
00-548 Warszawa, Krucza 5/11 

	

1.2. 	Kierownik jednostki i zmiany, jakie nast ąpiły w tym zakresie w badanym roku obrotowym oraz do dnia 
zakończenia badania: 

Prof. dr hab : arbara Gworek — yrektor 	Instytutu Ochrony Środowiska- Państwowego 
Instytutu •tadawczego w Warszawie. 
Funkcje te pe łni od dnia 27 listopada 2001 n•. Ostatnie powołanie prof. dr hab. Barbar ę  Gworek na 
Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przez 
Ministra Środowiska nastąpiło z dniem 1 lipca 2012 r. na okres 4 lat — pismo nr BK.SK-1201- 
30/25054/12jo z dnia 29 czerwca 2012 r. 
Glównym Ksiegowym od d ia 1 maja 11993 r. jest Panie Gratyna D ębska - nominniak. 

	

1.3. 	Podstawa prawna działania: 

1.3.1. 	Organ rejestrowy 

Siedziba s ądu: 	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzia ł  Gospodarczy 
Data wpisu: 	2001-08-06 

	

1.3.2. 	Rejestracja podatkowa: 

Nr rejestru: 	24 
NIP 	 5250007307 

	

1.3.3. 	Rejestracja statystyczna: 

REGON 
IOŚ-PIB Warszawa 1240700 
IOŚ-PIB Oddział 	Wroclaw 001240700-00026 

1.3.4 Instytut Ochrony Środowiska — Pa ństwowy Instytut Badawczy posiada osobowo ść  prawną . 

Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Środowiska. 

Audytor: Jadwiga Marchel Kancelaria Biegłego Rewidenta, 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 35/39 
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Raport Niezależnego Bieg łego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2014-01-01 r. do 2014-12-31 r. 

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 00-548 Warszawa, Krucza 5/ 11 D 

Organami Instytutu s ą  Dyrektor i Rada Naukowa. 

Rada Naukowa jest organem stanowi ącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym. 

1.3.5. Instytut dzia ła na podstawie: 

• Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96,poz. 618 ze zm.). 
• Zarządzenia Nr 10 Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 1 kwietnia 1986 r, 

w sprawie utworzenia Instytutu Ochrony Środowiska. 
• Zarządzenia Nr 54 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Le śnictwa z dnia 6 

października 1992 r. w sprawie podziału Instytutu Ochrony Środowiska. 
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 wrze śnia 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi 

Ochrony Środowiska w Warszawie statusu pa ństwowego instytutu badawczego (Dz. U. Nr 172, 
poz.1165), 

• Statutu Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie zatwierdzonego przez Ministra Środowiska 
dnia 11.03.2011 r. oraz zmi any w statucie, zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 23 
sierpnia 2011 r. 

Instytut wykonuje zadania: 

1) Krajowego , środka '::;ilansowania i Zarz ądzania Emisjami, o którym mowa w ustawie z dnia 
17 lipca 2009 r. o systemie zarz ądzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 
(Dz. U. Nr 130, poz. 1070 ze zm. (tj. 11. z, U. z 2013 r. poz.1107). 

2) Wyznaczone Instytutowi w innych obowi ązujących aktach prawnych, 

1.4. 	Przedmiot dzialalno ści Instytutu zosta ł  określony w § 4 Statutu tj. Statutu Ii Ś  — PI,:, ustalonego 
Komunikatem Nr 2/2011 yrektora Instytutu (Ichrony Środowiska — Pauństwowego Instytutu 

adawczego z dnia 30 listopada 2011 r, 

1.4.1. 	Zarejestrowanej: 
1) Prowadzenie badań  naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych bada ń  

naukowych i prac rozwojowych do stosowania w praktyce oraz wdra żanie wyników tych badań  i prac w 
niżej wymienionych dziedzinach: 

a) nauk o ziemi i środowisku, 
b) nauk przyrodniczych, 
c) nauk technicznych; 

realizacja następuj ących zadań  związanych z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi lub 
pracami rozwojowymi w formie: 

a) upowszechni ania wyników prowadzonych przez Instytut bada ń  naukowych i prac rozwojowych, 
w tym działalność  wydawnicza i sprzeda ż  wydawnictw Instytutu, 

b) wykonywania badań  i analiz technicznych, 
c) opracowywania opinii i ekspe rtyz w zakresie prowadzonych przez Instytut badań  naukowych 

i prac rozwojowych, 
d) działalno ści kartograficznej, opracowywania map tematycznych, w tym równie ż  w oparciu 

o wykonywane badania wymienione w pkt 1, 
e) działalności bibliotek innych ni ż  publiczne, 
f) przetwarzania właściwych danych, 
g) prowadzenie i rozwój w łaściwych baz ,danych, 
h) udostępnianie właściwych baz danych, 
i) działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej, 
j) organizowania szkoleń , seminariów, konferencji, sympozjów; 

Audytor: Jadwiga Marchel Kancelaria Biegłego Rewidenta, 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 35/39 



Raport Niezależnego Bieglego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2014-01-01 r. do 2014-12-31 r. 

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 00-548 Warszawa, Krucza 5/ 11 D 

prowadzenie: 

a) Krajowego Rejestru Uprawnień  do Emisji, 
b) Krajowego Rejestru Jednostek z Kioto, 
c) Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. 

4) 	Instytut wykonuje również  inne zadania wyznaczone przez organ nadzoruj ący. 

I.4.2. Rzeczywi ście wykonywanej: 

Takiej samej jak zarejestrowanej działalności wymienionej powyżej w punkcie 1.4.1 

Instytut posiada Oddzia ł  we Wroclawiu z siedzib ą : 
uL Wybrzeże Wyspiańskiego 39 e, 50-370 Wrocław. 

Księgi Rachunkowe Oddziału Wroclawskiego prowadzone s ą  w Oddziale we Wroclawiu. 
Właściwym dla rozliczeń  podatkowych Oddzialu Wroclawskiego jest III Urz ąd Skarbowy Warszawa — 
Śródmieście. 
Właściwym dla rozliczeń  podatkowych Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowego Instytutu 
Badawczego jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. 

36 045 150,26 A. 
22 786 124,27 A. 

0,00 zł . 
11 390 202,65 zł . 

1.6. 	:-ilans sporządzono na dzień  	 2014-12-31 

1.7. 	S kres obj ęty sprawozdaniem finansowym od 2014-01-01 do 2014-12-31 

1.8. 	:;i łans zamyka sic sumą  aktywów i pasywów w kwocie 	 44 255 950,41 A. 

1.9. 	Wynik brutto na dzia łalności gospodarczej zamyka sic zyskiem w wysoko ści 	1 474 794,73 zł. 

1.10. 	Wynik netto z ca łokszta łtu działalnościm zysk 'w wysokości 
	

1 414 597,73 zł . 

1.11. łączne sprawozdanie finansowe za 2014 r. obejmuje dane Ośrodka G łównego 	Ś  — PI w 
Warszawie, w tym: Krajowego O środka llansowania i Zarząalzania Emisjami (K`r IZE) oraz 

ddziału ROS — PIB we Wrocławiu. 
1.12. Badania sprawozdania finansowego Oddzialu we Wroc ławiu dokonał  podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań  finansowych QUARTO Sp. z o.o. z siedzibą  we Wroclawiu przy ul. Kuku łczej 1. Podmiot ten 
został  wybrany na podstawie postanowienia DOP —II-077-3/759/15/11W Ministra Środowiska, Rady 
Naukowej i Dyrekcji Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie i 
Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego Oddzia ł  we Wrocławiu z 
dnia 9 stycznia 2015 roku. 

1.13. Badana jednostka udostępniła żądane przez biegłego rewidenta dane, a także wgląd do wszelkiej 
dokumentacji i urządzeń  księgowych: Jednostka udzieli ła żądanych informacji, wyja śnień  i oświadczeń . 

1.14. 	Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzaj ący badanie to jest za 2013 r. 

Sprawozdanie za 2013 r. by ło badane przez: PERFECT — BIŁANS Sp. z o. o. z siedzibą  w Warszawie, 
ul. Brukselskal0. 

1.5. 	Łączna warto ść  kapitałów na 2014-12-31 r. wynosi 
1.5.1. Kapitał  podstawowy wynosi 
1.5.2. 	Kapitał  zapasowy 
1.5.3. 	Kapitał  rezerwowy 

Audytor: Jadwiga Marchel Kancelaria Bieglego Rewidenta, 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 35/39 
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Raport  Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2014-01-01 r. do 2014-12-31 r. 

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 00-548 Warszawa, Krucza 5/ 11 D 

Rodzaj wydanej opinii: 

opinia bez zastrze żeń  z dnia 5 maja 2014 roku. 

Data zatwierdzenia sprawozdania za 2013 r.: 

dnia 30 czerwca 2014 roku przez Ministra Środowiska stosownie do pisma Nr 
DOP-II-704-3/26259/14/IK. 
Sposób podziału zysku za rok 2013 : 

• na zwiększenie funduszu badań  własnych w kwocie 600 335,70 zł, 
• na zwiększenie funduszu rezerwowego w kwocie 2 900 000,00 z ł . 

Data złożenia sprawozdania w Krajowym Rejestrze Sgdowym 

dnia 07.07.2014 r. 

Sprawozdanie za rok poprzedzaj ący badanie zamyka si ę  po stronie aktywów 
i pasywów sumą  
oraz wynikiem finansowym - zyskiem brutto w kwocie 

- i zyskiem netto w kwocie 
1.15. Przeciętne zatrudnienie w osobach wynosiło: 

w roku 2013 	 219 osób, 	 a w roku obrotowym 2014 r. 
w tym: KOBiZE w roku 2013 	80 osób, 	 a w roku obrotowym 2014 

IOŚ-PIB Oddział  we Wrocławiu w roku 2013 10 osób, a.w roku obrotowym 2014 

2. D ne: identyffikuajaee 	podmiot 	ul<prawalti®ny 	ibiegiego 
prze row.: dz:. *ego w jego imie in Ib d:•luaie sprawozd,, ani,. fi 

jednostki 

	

2.1. 	Nazwa, adres siedziby: 

Jadwiga Marche9 	ucelaria ',s,ieglego ;.ewidenta , 08410 Siedice 9  ad. 3 Maja 35/39 

	

2.2. 	Rejestracja podmiotu uprawnionego: 

Organ rejestrowy: 

43 932 313,81 zł  
3 555 094,70 zł  
3 500 335,70 zł  

Siedziba sądu: 
Data wpisu: 
Nr wpisu 
NIP 
REGON 

Prezydent Miasta Siedlce 
2011-12-06 
22561 
821-101-71-54 
712466925 

	

2.3. 	Imię  i nazwisko i numer ewidencyjny kluczowego bieg łego rewidenta: 

Jadwiga Marchel, nr w rejestrze 2369. 

	

2.4. 	Organ, który wybrał  do badania podmiot uprawniony: Minister Środowiska 
pismem Nr DOP-II-077-3/759115/MW 
z dnia 9 stycznia 2015 r. 

Audytor: Jadwiga Marchel Kancelaria Biegłego Rewidenta, 08-119 Siedlce, ul. 3 Maja 35/39 
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Data zawarcia umowy o badanie: 

	

2:5. 	Okres przeprowadzania badania w siedzibie jednostki 

od dnia 31 marca 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. z przerwami. 

	

2.6. 	Deklaracja niezależności. 

Niniejszym o świadczamy, że zarówno podmiot uprawniony to jest: Jadwiga Marchel Kancelaria Bieg łego 
Rewidenta, z którym Jednostka zawar ła umowę  o badanie sprawozdania finansowego, ' jak. 
i przeprowadzaj ący z jego ramienia biegły rewident Jadwiga Marchel s ą  niezależni od badanej jednostki w 
rozumieniu art .  56 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorz ądzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdan finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77 
poz. 649 z 2009 r.).W szczególno ści potwierdzamy, niezależność  wymienioną  w kodeksie etyki IFAC 
stanowiącym zasady etyki zawodowej bieglych rewidentów. 

	

2.7. 	Oświadczenia jednostki badanej i dostępność  danych. 

Stwierdza si ę, że nie nastąpiły ograniczenia zakresu badania, za ś  Dyrektor jednostki złożył  wszystkie 
żądane przez biegłego rewidenta o świadczenia. 

IIo Inform .cj,? o sytu .: cji maj ątkowej i  finansowej oraz wynikach 
2łzi,,, łalnoki 

Pozycja bilansu 	~~~ 	~  	~  31-1:3-2012 31 - 12-2013 3 1 -12 -2014 

742 052,76 Aktywa trwale, w tym:  6 744 466,70 7 685 278,30 7 
Środki trwałe 6 313 582,29 5 705 308,11 5 643 862,53 
Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe, w tym: 33 255 771,43 36 247 035,51 36 513 897,65 
Zapasy 1 543 484,34 1 296 592,74 1 618 108,43 
Należności z tyt. dostaw i usług 801 649,58 1 782 621,95 1 300 684,04 
Inwestycje Krótkoterminowe 30 602 783,69 32 965 600,06 33 332 546,17 

Kapitały własne 32 430 552,53 35 230 888,23 36 045 150,26 
Rezerwy 0,00 0,00 0,00 
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 3 345 421,46 5 546 758,73 5 595 267,93 

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług 1 401 822,62 . 	3 299 349,80 2 911 964,55 
Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 

SUMA BILANSOWA 40 000 238,13 43 932 313,81 44 255 950,41 

L Aktyw '., bilansu 
Wartość  maj ątku ogólem jednostki wzros ła z 43 932 313,81 z ł  do 44 255 950,41 zł, co powoduje jego zwiększenie o 
0,74% w stosunku do roku poprzedniego. Aktywa trwa łe ulegly istotnemu zwiększeniu o 56 774,46 zł, co stanowi 
przyrost aktywów trwalych o 0,74%. Wzrost g łównie dotyczy „Rzeczowych aktywów trwalych", w tym 
największemu wzrostowi ulegly: Środki trwałe w budowie o 4,92 %. 

Aktywa obrotowe wzros ły o wartość  266 862,14 zł, co stanowi 0,74 % w stosunku do roku poprzedniego. 
Zwiększeniu ulegly „ Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych" o 8 556376,11 z ł . W 2014 r. nie 
wystąpiła poz. bilansu „Inne krótkoterminowe aktywa finansowe", które w 2013 r. wynosi ły 8 215 125,26 z ł . 

Audytor: Jadwiga Marchel Kancelaria Biegłego Rewidenta, 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 35/39 
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W 2014 r. wzrosła produkcja w toku o kwotę  321 515,69 zł, a należności z tytułu dostaw i usług w okresie sp łaty do 
12 miesięcy od pozostałych jednostek spadły o kwotę  523 721,01 zł  w stosunku do roku poprzedniego. 

2. Pasywa bilansu 
W 2014 r. wzrosly źródła finansowania o 323 636,60 zł, co stanowi 0,74 % w stosunku do wielko ści roku 
poprzedniego. Własne źródła finansowania w trakcie roku obrotowego wzrosly o kwot ę  814 262,03 zł, tj. o 2,31 % w 
stosunku do roku poprzedniego, wzrost źródeł  finansowania własnego wynika min. z osiągniętego zysku netto w 
kwocie 1 414 597,73 A. 
Obce źródła finansowania zmalaly o kwotę  490 625,43 zł  tj. o -5,64 %. 
Na powyższy stan wpływ miały: 

,,Rozliczenia międzyokresowe" zmalaly o 539 134,65 zł, czyli o 17,09%, 
,,Zobowiązania krótkoterminowe" zwi ększyły się  o wartość  48 509,20 zł, czyli o 0,87 %. 

3. Raeh <nek zysków i strat 
Zyska działalności gospodarczej i jego rozliczenie 

r Psalm l 	2 012 

581,49 

31-12-2013. 31-12-2014 
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów 

34 274 33 081 587,52 29 212 645,13 

Koszty działalności operacyjnej 31 836 184,47 30 907 375,86 28 995 592,50 
Zysk/strata ze sprzedaży 2 438 397,02 2 174 211,66 217 052,63 
Zysk/strata z działalności operacyjnej 3 453 633,75 2 931 668,98 902 522,80 
Zysk/strata z działalności gospodarczej 3 497 101,36 3 555 094,70 1 474 794,73 
Zysk/strata brutto 3497 101,36 3 555 094,70 1 474 794,73 
Zysk/strata netto 3 446 654,36 3 500 335,70 1 414 597,73  

4 Wskal iki eh.;rakteryzu,jąee dzialaln®k gospodarczq za lata 2012-2014 

_ 	Wska źnikiiki  

N<ua wskazniketod3 obliczenia ~~~sk i źni{: w 	~l 	Metoda  

rento~mo5ci 

tiVskaźniki Cl<ić hylenia 

( 2)-( 1 )  

 -  ~ 

(3)-(2)  ( 1 )~ 

2012 

~~ `(2) 	. 

2013 

(3) 

2014 
Wskaźnik 
rentowno ści 
majątku ogółem 

Wynik finansowy netto 	
- -'-'-'-  -'-'- - 	-' -'-'-'-'-'- 	" 

Maj ątek ogółem 

+ 
8,62 7,97 3,20 -0,65 -4,77 

2 
Wskaźnik 
rentowno ści 
kapitału własnego 

Wynik finansowy netto 
  -'- - 	-'-'- -'- -'- ' -'-" 

Kapitały własne 
11,22 10,35 3,97 -0,87 -6,38 

3 
Wskaźnik 
rentowno ści 
spriedaży netto 

_ Wynik finansowy netto _ 
Przychody ze sprzedaży 
produktów i towarów 

10,06 10,58 4,84 0,52 -5,74 

4 
Wskażnik 
rentowńości 
sprzedaży brutto' 

Wynik ze sprzedaży 
produktów, towarów 
i materiałów 
--- 	- ------- 	-------- 

Przychody ze sprzedaży 
produktów, towarów 
i materiałów 

7,11 6,57 0,74 -0,54 -5,83 

Audytor: Jadwiga Marchel Kancelaria Bieglego Rewidenta, 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 35/39 
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Z przeprowadzonej analizy wynika, że wskaźniki rentowności za 2014 r. w stosunku do. 2013 r. ulegly pogorszeniu. 
Wskaźnik rentowności maj ątku uległ  obniżeniu z 7,97 do 3,20. Także wskaźniki rentowno ści kapitału własnego 
ulegly obniżeniu o -6,38 pkt. procentowego. Natomiast wska źnik rentowności sprzedaży brutto obni żył  się  z 6,57 do 
0,74, a wskaźnik rentowności sprzedaży netto zmala ł  o 5,74 pkt. procentowego. W 2014 roku przychody netto ze 
sprzedaży uległy zmniejszeniu o 11,70, a koszty operacyjne ulegly obni żeniu o 6,19 . 

L.p:'  -~~ Nazwa 

  _  

wskaźnika `~~ 

Wskaźniki ply nności tinvisow~-  ~ 	
.,  	̀4'skaźniki Metoda o61'iczeniawska źnika  Oddly leni a  

(1) 

2010 ~ 

(2) 

 ~  201-1  
(3) 

2014 
(2)-(1) (3)42) 

Wskaźnik bieżącej 
płynności I 

Ma~ątek obrotowy ogó łem _ _ _ 
Zobowiązania bieżące 
(krótkoterminowe) 

5,57 4,82 5,40 -0,75 0,58 

2 
Wskaźnik szybkiej 
płynności I% 

Maj. obrotowy - (zapasy + 
_rozliczenia m/o czynne)___ 	_ 

Zobowiązania bieżą ce 
(krótkoterminowe - pow. 12 m- 
cy) 

5,31 4,65 5,16 -0,66 0,51 

3 

Wskaźnik 
wypłacalności 
środkami pieniężnymi 
III 

Papiery wart. przeznaczone do 
obrotu + środki pien 	_ _ 	_ 
Zobowiązania biezące 
(krótkoterminowe - pow. 12 m- 
cy) 

5,13 4,39 4,93 -0,74 0,54 

Wskaźnik płynności finansowej uległ  polepszeniu z 4,82 do 5,40. Wskaźnik płynności szybkiej poprawił  się  z 4,65 
do 5,16, natomiast wskaźnik wypłacalno ści wzrósł  z 4,39 do 4,93. 

L.p. 

r 

Zniki_ efektywno ś ci NV.} 
Nazwa wskaźnika 	Metoda obliczenia v stra żnika 

korzystania majątku 

I.V  ska ",nikt 

(2) 
20 13 

Odchylenia 

(3)-(2)g 
7, 

X 1,
1 

20 l - 

(3) 
2014 

(2) (11 

fl 
Wskaźnik 
przeci ętnego czasu 
rozliczenia należności 

Przeciętne należności 
fakturowane x il. dni badanego 
okresu  

----------------------------------- 
   

Przychody ze sprzeda ży 

11,07 14,26 19,26 3,19 5,00 

2 
Wskaźnik 
obrotowości 
należnościami 

_Przychody ze sprzedaży__ _ _ _ 

Przeciętny stan należności 
32,96 25,60 18,95 

- 
-7,36 -6,65 

3  

Wskaźnik 
obrotowości 
zobowiązaniami w 
dniach 

Przeciętne  zobowiązania z tyt. 
dostaw, robót i usług 
x il, dni badanego okresu 	_ 
Wart. sprzedanych towarów 
i materiałów + koszt 
wytworzenia sprzed. prod. 

46,85 32,53 46,84 -14,32 14,31 

4 Szybkość  obrotu 
zapasami w dniach 

Przeciętne zapasy x ilość  dni 
_badanego okresu __ __ 	_ 	_ 
Wart. sprzedanych towarów 
i materiałów + koszt 
wytworzenia sprzed. prod. 

20 , 16,77 18,35 -3,83 1,58 

5 
Wskaźńik cyklu 
obrotu zapasami 

365/ szybkość  obrotu zapasami 
w dniach 

17,72 21;77 19,89 4,05 -1,88 

Audytor: Jadwiga Marchel Kancelaria Biegłego Rewidenta, 08-110 Siedlce, ul. .3 Maja 35/39 
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Cykl finansowania w 	Cykl zapasów + cykl 
6 	dniach 	

należności - cykl zobowiązań 	-15,18 	-1,50 	-9,23 	13,68 	-7,73 
• 	handlowych 

Obrót finansowy * liczba dni____ 
7 	Wskaźnik. rotacji 	

-przychód ze sprzeda ży 	
-13,30 	-0,47 	-9,02 	12,83 	-8,55 

Pogorszeniu uległ  wskaźnik rotacji należności. Wskaźnik przeci ętnego czasu rozliczania nale żności wynosi 19,26 
dni, gdy w roku ubiegłym wyniósł  14,26 dni natomiast w 2012 r. wynosil 11,07 dni. 

W nieco krótszym okresie regulowano zobowi ązania w 2014 r. Przeci ętny cykl rozliczenia zobowi ązań  wyniósł  
46,84 dni, gdy tymczasem rok wcze śniej zobowiązania regulowano przeci ętnie, co 32,53 dni. Zapasy odnawiane 
były przeciętnie, co 18,35 dni w 2014 r., natomiast w stosunku do roku 2013 uległy znacznemu wyd łużeniu. 

Cykl finansowania kształtuje się  na poziomie -9,23 dni, w stosunku do roku 2013 uleg ł  skróceniu. Cykl finansowania 
w roku poprzednim to jest 2013 wynosil -1,50 dni, a w 2012 r., -15,18 dni. 

Wska źniki slruktur -finansowania  _ 

L.p. I Nazwa wskaźnika 	Metoda obliczenia wskaźnika 	 A, skaźniki 	 OdciivIenia 

I 	 2012. 	2013 	2014 	(2)=(1) 	(3)-(2) 

Wskaźnik ogólnego 	_Zobowiązania ogółem __ 
1 	

zadłużenia 	Aktywa ogólem 	- 	- 	8,36 	12,63 	' 	12,64 	4,27 	0,01 

zadłużenia 

'Wskaźnik 	Zobowiązania długotermino_w__e_ _ 	 _ 
2 	długoterminowego 	Kapitały własne 	

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

Zysk brutto + odsetki (EBIT) _ _ 
3 	Pokrycie odsetek 	Ódsetki 	

29 452,75 	54 376,87 	11 533,65 	24 924,12 -42 843,22 

własnym 

Pokrycie maj ątku 	Kapitał  własny + rezerwy_ _ _ _ 
4 	trwałego kapitalem 	1Vlajątek trwały (netto) 	

4,81 	4,58 	4,66 	-0,23 	0,08 

Kapitał  własny + rezerwy + 	•  
Wskaźnik struktury 	zobowiązania długoterminowe 	.' 0,81 	0,80 	0,81 	-0,01 	0,01 
finansowania 	--------------------7-------------- 

Suma aktywów 

Wskaźnik pokrycia 	_Zysk netto + amortyzacja ____, _ 
6 	zobowiązań 	 . 	 1,41 	0,83 	_0,25 	-0,58 	-0,58 

nadwyżką  finansową 	Zobowiązania ogółem 

Długoterminowe źródła finansowania pokrywaj ą  0,81 maj ątku jednostki. Finansowanie to ulega obni żeniu od 2013 r. 

5. Informacja szczegó łow ., a;, przebieg 	wynikach łi,:: dania sprawozd .. ni 
finansowego 

5010 Ocena å  opis stanu prawidłowaci ksiąg rachunkowych i racha><nkOw®ścfl oraz 
zdołn®ści d® kontyn owania dzi:. /al 	gospodarczej 

5.1.1. Opis systemu rachunkowości 

Ocena prawidlowo ści stosowanego systemu rachunkowo ści 

Ustalono, że badana jednostka posiada dokumentacj ę  opisującą  przyj ęte przez nią  zasady rachunkowo ści w postaci: 

➢ zakładowego planu kont, zatwierdzonego do stosow ania w jednostce przez Dyrektora, 

➢ wykazu stosowanych ksi ąg rachunkowych, 

Audytor: Jadwiga Marchel Kancelaria Biegłego Rewidenta, 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 35/39 
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➢ wykazu stosowanych programów komputerowych, 

➢ sposobu  ustalania wyniku finansowego jednostki. 

• System rachunkowo ści w Instytucie prowadzony jest w oparciu o przyj ęte zasady rachunkowo ści 
(Poliykę) określone w art.10 ustawy o rachunkowo ści. 

• Obowiązuj ące zasady zostały zatwierdzone i wprowadzone Zarz ądzeniem Dyrektora Instytutu nr 
9/2004 z dnia 30.12.2004 r. w sprawie ustalenia Zasad (polityki) Rachunkowo ści oraz aktualizacje 
zarządzeniami: 

Nr 38/2011 z dnia 25.10.2011 r., Nr 22/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., Nr 36/2013 z dnia 31 grudnia 
2013 r. 

• Księgi rachunkowe prowadzone by ły przy wykorzystaniu komputerowego systemu finansowo- 
księgowego. Stosowany program C-LAND spe łnia wymogi okre ślone w . art. 13-18 ustawy o 
rachunkowo ści. 

• Nie stwierdzono niezgodno ści zapisów operacji gospodarczych w dzienniku i na kontach ksi ęgi 
głównej z ustaleniami art. 14 i 15 ustawy o rachunkowo ści. 

o Konta ksi ąg pomocniczych, służące uszczegó łowieniu i uzupełnieniu zapisów kont ksi ęgi glównej, 
prowadzone były według zasad określonych w zakładowym pl anie kont i są  zgodne z art .  17 ust. 2 
ustawy o rachunkowo ści. 

• Prawidłowość  otwarcia ksi ąg rachunkowych oraz kompletno ść  i poprawno ść  dokonanych zapisów, a 
także ich powiązania z dokumentami oraz sprawozdaniem finansowym nie budz ą  zastrzeżeń . 

• Stwierdzono, że jednostka sporządzała na koniec każdego miesiąca zestawienie obrotów i said kont 
księgi glównej, zawieraj ące dane wymienione w a rt .  18 ust 1 w/w ustawy. 

• Narastaj ące od początku roku obroty zestawienia obrotów i said s ą  zgodne z narastaj ącymi od początku 
roku obrotami dziennika. 

v W trakcie badania prawid łowości udokumentowania operacji gospodarczych stwierdzono, że dowody 
księgowe spełniaj ą  wymogi określone w art .  21-23 ustawy o rachunkowo ści. 

A Księgi rachunkowe prowadzone by ły zgodnie z wymogami okre ślonymi w art. 24-25 ustawy o 
rachunkowości. 

• Dokumentacja przyj ętych zasad rachunkowo ści, księgi rachunkowe, o których mowa w a rt .  10 i 13 
ustawy o rachunkowo ści oraz dowody ksi ęgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania 
finansowe przechowywane są  w sposób należyty i chronione przed niedozwolonymi zmianami, 
nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

a Otwarcia ksi ąg dokonano w sposób prawidłowy, z zachowaniem zasady ci ągłości bilansowej. 

® Jednostka nie dokonywa ła zmian zasad rachunkowo ści w trakcie roku obrotowego. 

5.1.2. Ocena inwe, taryzacji 

Instytut posiada Zakładową  Instrukcj ę  Inwentaryzacyjną  wprowadzoną  Zarządzeniem Nr 4/2004 Dyrektora Instytutu 
Ochrony Środowiska z dnia 14.10.2004 r. 

W celu zweryfikowania stanu ksi ęgowego badanego Instytutu na podstawie Zarz ądzenia Nr 18/2014 z . dnia 
15.10.2014 r. Dyrektora Instytutu zosta ła przeprowadzona inwentaryzacja sk ładników maj ątkowych za rok 2014 w 
IOŚ-PIB O środku Głównym w Warszawie. W załączniku nr 1 do tego Zarządzenia został  określony skład Stalej 
Komisji Inwentaryzacyjnej. 

Inwentaryzacj ą  roczną  obj ęto: 

• w formie spisu z natury na dzień  31.12.2014r. 

➢ środki pieniężne w kasie, czeki rozliczeniowe i gotówkowe, 

➢ znaczki pocztowe w kancelarii, 
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➢ aparatura naukowo-badawcza zakupiona ze środków przeznaczonych na finansowanie prac 
badawczych; 

• w drodze weryfikacji sald na dzie ń  31.12.2014 r. 
➢ prace naukowo-badawcze w toku, 

➢ inwestycje rozpocz ęte; 

• w drodze potwierdzenia said 
➢ należności — na dzień  30.11.2014 r.; 

• w drodze uzgodnienia sta u: 
➢ środki pieniężne znajdujące się  na rachunkach bankowych wg stanu na dzie ń  31.12.2014 r.; 

• w drodze porów ania danych z ksi ąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, i weryfikacj ą  ich 
realnej warto ści wg stanu na dzie 31.12.2014 r.: 

➢ pozostałe składniki aktywów i pasywów. 

Spis z natury skladników maj ątkowych — środków trwalych został  przeprowadzony stosownie do ustaleń  
„Harmonogramu i terminów inwentaryzacji rocznej 2012 r. wg stanu na dzie ń  31.10.2012 r.". Stosownie do ustawy o 
rachunkowo ści spis z natury środków trwalych powinien odby ć  się  raz na 4 lata. A więc, Instytut dochował  terminu 
inwentaryzacji w zakresie skladników maj ątku trwałego. 

Sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji rocznej w 2014 r. skladników maj ątkowych w IOŚ-PIB w 
Warszawie zostalo przedłożone do Dyrektora Instytutu , oraz przez . niego zatwierdzone. Ze sprawozdania z 
inwentaryzacji wynika, że nie stwierdzono różnic inwentaryzacyjnych oraz że w zakresie aparatury naukowo- 
badawczej nie stwierdzono stanu faktycznego i stanu ksi ęgowego. 

Biegły rewident nie obserwowa ł  przebiegu inwentaryzacji, ale dokonał  sprawdzenia dokonanego spisu z natury na 
dzień  31.12.2014 r. 

➢ środków pieniężnych w kasie sprawdzaj ąc raporty kasowe za okres grudzie ń  2014 i styczeń  2015 r. w 
powiązaniu z dowodami źródłowymi oraz sprawdził  spis w drodze weryfikacji sald na dzie ń  31.12.2014 r. 

• prac naukowo-badawczych w toku oraz inwestycji rozpocz ętych w powiązaniu z dowodami źródłowymi 

i nie stwierdzi ł  nieprawidłowości. 

W oparciu o Zarządzenie nr 17/2014 Dyrektora IOS-PIB z dnia 29.09.2014 r. w Bibliotece Naukowej IO Ś-P1B 
została przeprowadzona inwentaryzacja zbioru bibliotecznego vv okresie od dnia 28.11.2014 r. do dnia 8.12.2014 r. 
wg stanu na dzień  1 października 2014 r. W toku tej inwentaryzacji nie stwierdzono ró żnic inwentaryzacyjnych. 
Sprawozdanie z rozliczenia kontroli zasobów Biblioteki Naukowej IO Ś-PIB z dnia 17.02.2015 r. zostalo przed łożone 
do Dyrektora Instytutu oraz przez niego zatwierdzone. 

Dokumentacja inwentaryzacji oraz przeprowadzony test sprawdzaj ący na istnienie wybranych skladników aktywów 
nie budzi zastrzeżeń  w kwestiach istotnych i pozwala na uznanie wykazanych w sprawozdaniu finansowym pozycji 
za realne. 

5.1.3. Ocena prawgdlowo ści wyceny aktywów oraz pasywów 

Wyceny aktywów i pasywów dokonano zgodnie z postanowieniami a rt .  28 ustawy o rachunkowo ści. 

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy okre ślił  zasady wyceny aktywów i pasywów w 
załączniku nr 2 do Zarz ądzenia nr 1/2005 r. z dnia 02.01.2005 r. 

Metody wyceny aktywów i pasywów bil ansu stosowane w sposób ciągły, zapewniaj ą  prawidłowe ustalenie wyniku 
w kwestiach istotnych oraz porównywalno ść  danych w przeprowadzonych analizach ekonomicznych. 

5.1.4. Kompletność  i prawid łowość  ujęcia skladników aktywów i pasywów 

Poszczególne sk ładniki aktywów i pasywów wynikaj ą  z ewidencji ksi ęgowej. 
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5.1.5. Prawidtowość  prezentacji danych w sprawozdawczo ści finansowej,  w informacji 
dodatkowej. 

• Wykazane warto ści w sprawozdaniu finansowym oraz w uzupehiiaj ącej informacji dodatkowej są  wzajemnie ze 
sobą  spójne i wykazane zostały w sposób wystarczaj ący w istotnych aspektach. 
Badana jednostka z łożyła oświadczenie, że będzie kontynuowała działalność  gospodarczą, o której mowa w art .  
5 ust. 2 ustawy o rachunkowo ści. 

• Zapasy magazynowe — nie występuj ą . 
• Ustalono, że zgodność  sald analitycznych z saldami kont syntetycznych by ła zachowana w sposób poprawny: 
• Przeksięgowania sald. końcowych kont wynikowych dokonano na koniec okresu obrotowego z zachowaniem 

poprawno ści technicznej. Salda kont zespoht 4-go i 7-go przeniesiono na konto „Wynik Finansowy". 
• Podstawę  otwarcia ksiąg rachunkowych na 2014 r. stanowi ły dane zatwierdzonego bilansu za 2013 r. Ci ągłość  

bilansowa została zachowana. 

• Księgi rachunkowe, dyskietki, dyski i inne no śniki zapisów, dokumenty źródłowe oraz pozostale urządzenia 
księgowe są  przechowywane w siedzibie jednostki w taki sposób, aby osoby nieuprawnióne nie mia ły do nich 
dostępu. Wymogi określone w rozdziale 8 „Ochrona danych" ustawy o rachunkowo ści można uznać  za 
spełnione. 

502. Inforna:.; eje o iekt®rych istotnych pozycjach sprawozdania 

5.2.1. Informacje ogOlne o sprawozdaniu finansowym 

1. Roczne sprawozdanie finansowe na dzień  2014-12-31 r. obejmuje wyniki działalności za okres ód 2014-01-01 r. 
do 2014-12-31 r: Rachunek zysków i strat sporz ądzony jest w wariancie kalkulacyjnym zgodnie z za łącznikiem 
Nr 1 do ustawy o rachunkowości. 

2. Badaniem obj ęto sprawozdanie finansowe, to jest: 

• informacj ę  dodatkową  spełniaj ącą  wymogi okreś lone przez art. 48 ust. 1 i art .  48 ust. 2 -vide załącznik Nr 1 
ustawy o rachunkowości), 

• rachunek przep ływów pieniężnych sporządzony metodą  pośrednią  zgodnie z art.  45 ust. 3 ustawy o 
rachunkowości - vide art. 48b., 

• zmiany w kapitale jednostki oraz ich zgodno ść  z danymi wynikaj ącymi z bilansu i rachunku wyników i strat 
zgodnie za art.  45 ust. 3 ustawy o rachunkowo ści. 

III0 Omówienie istotnych pozycji sprawozdania finansowego 
L Aktywa bilansu 
Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji aktywów ,  bilansu przedstawiono wg systematyki 
objętej ustawą  o rachunkowości. 

W opisach pominięto pozycje bilansu, które wyra żaj ą  wartości zerowe tam, gdzie nie występują  na początek i na 
koniec okresu obrotowego, a tak że nie wykazywały danych w księgach rachunkowych jednostki. 
Wykazana warto ść  aktywów trwałych w pozycji A.I. bilansu jest zgodna z danymi, na które składają  się  zapisy 
następujących kont: 

• 020 — koszty zakończonych prac rozwojowych 

• 078 — umorzenia kosztów zakończonych prac rozwojowych 

Audytor: Jadwiga Marchel Kancelaria Biegłego Rewidenta, 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 35/39 
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Środki trwałe wykazane w bilansie na dzie ń  31.12.2014 r. 
stanowią  kwotę  
w tym: 

0 IOŚ-PIB Oddział  we Wrocławiu w kwocie 
0 IOŚ-PIB Ośrodek .Główny w Warszawie w kwocie 

5 643862,53 zł  

362 361,01 zł  
5 281 501,52 zł  

1. 	Środki trwałe brutto 	 22 253 820,44 A. 
stan na początek roku obrotowego 	 21 251 525,22 A. 
zwiększenie z tytułu zakupów i oddania inwestycji 	 1 071 512,35 zł . 
zmniejszeniaz tytu łu wycofania gr. trwalych z eksploatacji 	 69 217,13 zł . 
stan na koniec okresu obrotowego 	 22 253 820,44 zł . 

1.1. 	Umorzenie środków trwalych 
stan na początek roku, 
Zwiększenia 
Zmniejszenia 
umorzenia za rok obj ęty badaniem 
stan umorzenia na koniec okresu obrotowego 

15 546 217,11 zł . 
0,00~ A. 

69 217,13 zł . 
1 132 957,93 zł. 

16 609 957,91 zł . 
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1.1. Aktywa trwale 

1.1.1. Wartości niematerialne i prawne 

obejmuj ą : 

- IOŚ  — PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 

Stan i zmiana warto ści niematerialnych i prawnych netto: 

7 742 

89 

89 

052,76 zł . 

901,49 zł . 

901,49 zł  

1) 	Stan na 01.01.2014 r. 	 65 944,99 zł  

2) 	Zwiększenia w ciągu roku 

nabyte WNiP 	 23 956,49 zł  
3) 	Stan na koniec 31.12.2014 r. 	 89 901,49 zł  

Warto ści te wynikaj ą  z następuj ących kont: 
Konto 020 	„Wartości niematerialne i prawne" Dt 2 684 462,37 zł . 
Konto 078 — „Umocz. Warto ści niemat. i prawnych" Ct 2 594 560,88 A. 
Inne warto ści niematerialne i prawne 
wynikaj ą  z następuj ących kont: 

89 901,49 zł . 

Konto 020 „Inne warto ści niematerialne i prawne" 2684 462,37 zł . 
Konto 078 „Umocz. Inne warto ści niematerialne i prawne" 2 594 560,88 A. 

1.1.2. Rzeczowe aktywa trwale 

7 652 151,27 zł . 

1.2. 	Wartość  netto środk®w trwa łych 	 5 643 862,53 zł , 

W wyniku odpowiedniego sprawdzenia powi ązań  danych kont analitycznych z kontami syntetycznymi, tabelami 
amortyzacyjnymi i umorzeniowymi, oraz z dowodami- źródłowymi ruchu środków trwalych w okresie badanym nie 
stwierdzono uchybień  w tym zakresie, a dokonana wycena nie budzi zastrze żeń . 
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Amortyzacja została odniesiona w koszty wg właściwych stawek z zachowaniem przyj ętych metod liniowej 
Zarachowano ją  w ciężar konta kosztów 408"Amortyzacja". Ostatni ą  inwentaryzacj ę  środków trwalych 
przeprowadzono wg st anu na 31.12.2012 r., którą  obj ęto wszystkie środki trwałe. 

Jednostka dokonuje amo rtyzacji jednorazowo dla środków trwalych o warto ści do 3.500 zł  jednostkowej ceny 
nabycia lub kosztów wytworzenia. Pozosta łe środki trwale amortyzuje si ę  zgodnie z tabel ą  stawek amortyzacyjnych 
określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych a rt .  16a — 16m. Występuje ciągłość  stosowania 
metod amortyzacji. 

Zakwalifikowania środków trwalych do odpowiedniego symbolu grupy rodzajowej dokonywano zgodnie z K. Ś .T. 
GUS. 

2. 	Środki trwale w budowie- poz. A.II.2 bilansu, kwota 	 2 008 288,74 zł . 
wynikają  z konta: 
080-01 Inwestycje budowl ane — Ośrodek Główny w Warszawie IOŚ-PIB 	 2 008 288,74 zł . 

Na kwotę  2 008 288,74 zł  składaj ą  sią  nakłady na inwestycje rozpocz ęte IOå-PIB w lokalizacji przy ul. 
Kolektorskiej 4 w Warszawie. Przeprowadzono spis w drodze we ryfikacji said zgodnie z harmonogramem do 
Zarządzenia Nr 18/2014 Dyrektora IOS-PIB z dnia 15.10.2014 r.— protokó ł  weryfikacji poniesionych nakładów na 
iriwestycje rozpocz ęte na dzień  31.12.2014 r na łączną  kwotę  2-008 288,74 zł . 

Sprawdzono metod ą  kompletną  dowody źródłowe z konta 080-01 i potwierdzono w toku niniejszego badania 
dokonany spis w drodze weryfikacji said i saldo na dzie ń  31.12.2014 r. 

Rzeczowe aktywa trwa łe stanowią  17,3 % sumy bilansowe aktywów. Saldo prawidlowe. 

Zdaniem bieglego zachowano zasadę  „ostrożnej wyceny", spełniaj ąc warunki określone w art.  7 ust 1, art .  28 ust 1 
ustawy o rachunkowo ści. Odpisy aktualizacyjne nie wyst ąpiły. 

$020 Aktywa obrotowe 

36 513 897,65 ał . 

1.2.1. Zapasy 

1 618 108,43 A. 
1. 	W skład zapasów badanego podmiotu wchodz ą  następujące warto ści: 

Półprodukty i produkty w toku 1 618 108,43 zł . 

— poz. B.I.2 bilansu. 0,00 zł . 

Powiązania ewidencji kont analitycznych i syntetycznych s ą  prawidlowe. Wartość  produkcji w toku uj ęta w bilansie 
i ich wycena nastąpiła w sposób poprawny. 

W aktywach obrotowych w grupie zapasów wyst ępuje produkcja w toku prac naukowo - badawczych w IO Ś  
Warszawa. 

Wskazane wartości obejmuj ą  rzeczywiste koszty wytworzenia powi ększone o rozliczone proporcjonalnie koszty 
ogólnego zarządu. 

Inwentaryzacj ę  produktów w toku na dzień  31.12.2014 r. dokonano w drodze we ryfikacji, którą  przeprowadzono na 
podstawie zarządzenia Nr 18/2014 Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska _ Państwowego Instytutu Badawczego 
z dnia 15 października 2014 r. zgodnie z załączonym harmonogramem. Spis z natury nie by ł  przeprowadzony. 
Prawidłowość  spisu w drodze weryfikacji badaj ąca sprawdzi ła metodą  kompletną  dowody źródłowe i nie stwierdziła 
nieprawidłowości. Kwota 1 618 108,43 prac naukowo badawczych w toku na dzie ń  31.12.2014 r. zgodna jest z 
zapisami na karcie kontowej 501 i saldem na dzie ń  31.12.2014 r. w kwocie 1 618 108,43 zł . 

Przeprowadzony na dzień  31.12.2014 r. spis w drodze weryfikacji potwierdza stan salda uj ętego w sprawozdaniu za 
rok 2014. Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono. 

Zdaniem bieglego zachowano zasad ę  ;,ostrożnej wyceny", spełniaj ąc warunki okre ślone w art.  7 ust 1, art .  28 ust 1 

ustawy o rachunkowo ści. Odpisy aktualizacyjne nie wyst ąpiły. Saldo zapasów stanowi 3,7 %. 
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1.2.2. Należności krótkoterminowe 

1. z tego: IOŚ-PIB Oddział  we Wrocławiu na kwotę  - 	110 731,01 zł  
IOŚ-PIB O środek Glówny w Warszawie na kwotę 	1 923 739,41 zł  

2. Na stan należności od pozostałych jednostek składaj ą  się  salda kont: 
należności z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty do 12 m-cy 
należności z tytułu dostaw i uslug, o okresie splaty powyżej 12 m-cy 
należności z tytulu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń  społecznych 
i zdrowotnych oraz innych świadczeń  
inne należności 
dochodzone na drodze s ądowej 

Konto należności krótkoterminowych zawiera: 
3. Odpisy aktualizacyjne konto 280 dotycz ące konta 206 w kwocie 51 316,12 zł  

i kont 200-201 w kwocie 948,05, razem 52 264,17 zł . W toku badania ustalono, 
że w kwocie 51 316,12 zł  znajduj ą  się  kwoty stanowiące wartośó 21 351,12 zł , 
na które wystawiono nakazy zap łaty w postępowaniu upominawczym i radca 
prawny, pismem z dnia 29.04.2015 r. potwierdzi ł  ten fakt. Saldo realne. 

1 542 954,09 zi 

1 300 684,04 zł  
0,00 zł  

36 583,95 zł  
205 686,10 zł  

0,00 zł  

&d.1.2.2. Należności krótkoternninowe w kvvocie 1 542 954,09 zl 

w tym: 

la) - Należności z tytułu dostaw i us ług, o okresie sp łaty do 12 miesięcy w kwocie 1 300 684,04 zł o 

Ww. pozycja wynika z sald kont 200 i 201 nale żności z tytulu dostaw i uslug w okresie splaty do 12 m-cy. 

Na !,  etc 1 300 684,04 zi składają  sic należności w kwocie 1 3011 632,09 zi w tym: 

IOŚ-PIB Oddział  we Wrocławiu w kwocie 	106 358,10 zł  
ROŚ- "1E:, •', ś r®dek G łówny w Warszawie w kwocie 1 194 325,94 zi tj. zkont 200"Rozrachunki z dostawcami - 

krajowe" i 201"Rozrachunki z odbiorcami - krajowe" kwota razem 1 195 273,99 z ł  minus konto 280 „Odpisy 
aktualizujące rozrachunki" kwota 948,05 zł . 

Salda zostały potwierdzone na dzie ń  30.11.2014 r. W'trakcie badania ustalono, że do dnia 10 kwietnia 2015r. w IOŚ -
PIB Ośrodek Glówny w Warszawie nie zap łacono kwotę  46 827,23 zł, co stanowi 3,9 % ogólnej kwoty nale żności z 
tytulu dostaw i uslug do 12 m-cy w IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie. Saldo realne. 

Poniżej przedstawiono strukturę  należności krótkoterminowych w 10 Ś-PIB Ośrodek Glówny w Warszawie w 
podziale czasowym na należności bieżące i należności po terminie p łatności. 

Lp: Rodzaj należności Wartość  
Należności bieżace 1 036 970,09. 

do 1 miesiaca     783 459,58 
- od`l do 3 m-cy 253 510,51 

- od 3 do .6 m-cv 0,00 
- od 6 do 12 miesi ę cy 0,00 
Należności po terminie płatrigści 157 355,85 

- do l'miesi ąca 74 328,20 

- od 1 do 3 m-cy 29 097,72 

=ód3do6m-cy. 37 993,62 

- od 6 do 12 miesięcy 15 936,31 

Razem należności 1 194 325,94 
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1. 	Krótkoterminowe aktywa finansowe 
w jedńostkach powiązanych 
w pozostalych jednostek 

środki pieniężne i inne aktywa pieni ężne 

33 332 546,17 zł  

33 332 546,17 zł . 
0,00 zł . 

0,00 zł . 
33 332 546,17 A. 
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lb) - należności z tytu łu podatków, dotacji, cel ubezpiecze ń  spolecznych 
i zdrowotnych oraz innych świadczeń  w kwocie 

36 583,95 A. 

Na salda z tytulu podatków, ubezpiecze ń  spolecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń  składaj ą  się  
rozrachunki w kwoce 36 583,95 zł  
w tym: IOŚ-PIB Oddział  we Wroclawiu w kwocie 	 392,91 zł  

IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 	 36 191,04 zł  
Saldo w.kwocie 36 191,04 zł  wynika z konta 220-5 „Rozrachunki publicznoprawne z tytulu VAT do rozliczenia w 
następnym okresie". Saldo zostało rozliczone do miesiąca lutego 2015r. Saldo realne. 

flc) -Inne należności w kwocie 

Na inne należności w kwocie 205 686,10 z ł  składaj ą  się  rozrachunki w tym: 

205 686,10 sit. 

IOŚ-PIB Oddzial we Wroclawiu w kwocie 	 3 980,00 zł  
IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 	201 706,10 A. 

Inne należności w kwocie 205 686,10 zł  obejmuj ą : 
a) 	Konto 234 „Rozrachunki z pracownikami" w kwocie 22 262,06 zł  
b) 	Konto 241 „Rozrachunki dotycz ące potrącenia z wynagrodzeń" w kwocie 97,81 zł . 
c) 	Konto 244 „Należności z tytulu rozliczenia po życzek z ZFŚS" w kwocie 

w tym:: IOŚ-PIB Oddzial we Wroclawiu w kwocie 	3 980,00 zł  
97 718,23 zł  

IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 93 738,23 z ł  
d) 	Konto 249 Inne rozrachunki i rozliczenia w kwocie 85 608,00 zł  
Ad. a). Saldo w kwocie 22 262,06 zł  rozliczono w miesiącu styczniu i lutym 2015 r. 

Ad. b) Saldo w kwocie 97,81 zł  rozliczono w miesiącu styczniu 2015 r. 

Ad: c) Saldo w kwocie 97 718,23 zł  jest sukcesywnie rozliczane z tytulu pobranych po życzek z ZFŚS. 

Ad. d) Saldo w kwocie 85 608,00 zł  jest do rozliczenia w paździemiku 2015 r i dotyczy zabezpieczenia 
należytego umowy. 

W bilansie w grupie inne należności nastąpiła eliminacja rozrachunków wewnątrzzakładowych w kwocie 
491 516,33 A. 

1d) Należności dochodzone an drodze sądowej w !, ode 	 0,00 A. 

Należności dochodzone na drodze post ępowania sądowego 51 316,12 zł  ujęte są  w ksi ęgach rachunkowych IOŚ -PIB 

Ośrodek Główny w Warszawie. Na nale żności te został  utworzony odpis aktualizuj ący na kwotę  51 316,12 zł . 
Wartość  bilansowa wynosi 0,00 zł . 

Należności krótkoterminowe wynikaj ą  z ksiąg rachunkowych, ewidencja analityczna zgodna jest z ewidencj ą  
syntetyczna. 

1.2.3. Inweśtycje krótkoterminowe 
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2. 	Inne inwestycje krótkoterminowe 

Na inwestycje krótkoterminowe w kwocie 33 332 546,17 z ł  składaj ą  się  salda z: 

- IOŚ -PIB  Oddzial we Wrocławiu 
- IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie 

0,00 zł . 

777 583,96 zł  
32 554 962,21 zł  

Kwota 33 332 546,17 zł  obejmuje: 
1) Środki pieniężne w kasie IO Ś-PIB Ośrodek Glówny w Warszawie 
2) Środki pieniężne w kasie IO Ś-PIB  Oddzial we Wrocławiu 
3) Środki pieniężne na rachunkach bankowych 

IOŚ-PIB Ośrodek Glówny w Warszawie 
4) Środki pieniężne na rachunkach bankowych w IO Ś-PIB Oddzial we Wrocławiu 

Środki pieniężne w kasach zostały potwierdzone spisem z natury na dzie ń  3.1.12.2014 r., a środki pieniężne na 
rachunkach bankowych potwierdzone na dzie ń  31.12.2014 r. przez banki obsługuj ące badaną  jednostkę . 
Inwentaryzacja śr. pieniężnych w kasie w IOŚ-PIB Ośrodek Glówny w Warszawie zosta ła przeprowadzono zgodnie 
z harmonogramem do Zarządzenia Nr 18/2014 r. Dyrektora IO Ś-PIB z dnia 15 października 2014 r. 
Badaj ąca sprawdzi ła metodą  kompletną  raporty  kasowe za miesi ące czerwiec, grudzień  2014 r. z dowodami 
źródłowymi i nie stwierdziła nieprawidłowości. Badaj ąca nie brała udziału w spisie z natury śr. pieniężnych w kasie 
na dzień  31.12.2014 r. W zakresie prawid łowości i kompletno ści uj ęcia dowodów źródlowyćh w księgach 2014 r. 
oraz sprawdzenia prawid łowości dokonanego spisu z natu ry  śr. pieniężnych , w kasie na dzień  31.12.2014 r. zbadano 
raport  kasowy za miesiąc styczeń  2015 r. w powiązaniu z dowodami źródłowymi i nie stwierdzono nie 
prawidłowości. Spis z natury w kasie na dzie ń  31.12.2014 r. potwierdzi ł  stan środków pieniężnych w kasie na dzień  
31.12.2014 r. 

Inwestycje krótkoterminowe stanowi ą  75,3 % sumy bilansowej aktywów. Saldo realne. 

1.2.4. Kr®tkoterenainowe rozfliczenia flnaivdzyokresovve 

20 288,96 A. 

w tym: IOŚ-PIB' Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 20 288,96 zł . 
Powyższe saldo sprawdzono metod ą  kompletną  w powiązaniu z dowodami źródłowymi i nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Saldo zgodne z kontem 640 „Rozliczenie mi ędzyokresowe kosztów czynnych". 
Na saldo w kwocie 20 288,96 z ł  składaj ą  się  następujące pozycje dotyczące roku 2015: 

• dostęp do Lexa Omega 	 w kwocie 7 908,00 zł  
• zakup legitymacji służbowych uprawniaj ących do przejazdów ulgowych 	w kwocie 7 072,96 zł  
• zakup elektronicznych publikacji czasopism 	 w kwocie 4 800,00 zł   

• 

oplata za domeny internetowe dla home.pl 	 w kwocie 158,00 zł  
® udział  w kongresie międzynarodowym 	 w kwocie 350,00 A. 

Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów stanowi ą  0,0 % sumy bilansowej aktywów. Saldo realne. 

2. Pasywa bilansu 
1. Ocena rzetelno ści i poprawności pasywów wykazanych w bilansie. 

1.1. Stan i struktura pasywów. 

3288,60 zł  
125,31 zł  

32 551 673,61 zł  
777 458,65 zł  
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2.2. Zobowiązania i rezerwy na zobowi ązania 8 210 800,15 zł  
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2. W opisach pominięto pozycje bilansu, które wyra żają  wartości zerowe tarn, gdzie nie wyst ępują  na początek 
i na koniec okresu obrotowego, a tak że nie wykazywały danych w ksi ęgach rachunkowych jednostki. 

3. Ogólny opis poszczególnych grup (pozycji) pasywów bil ansu przyjęto wg systematyki obj ętej ustawą  o 
rachunkowo ści. 

2.1. Kapitał  (fundusz) własny 
36 045 150,26 zł a 

Zaistniałe zmiany w kapitałach własnych w2014 r. nie budzą  zastrzeżeń . 

2.1.1. Fundusz statutowy na dzień  31.12.2014 r. 
	

23 240 349,88 zt 

Fundusz statutowy jest podstawowym funduszem Instytutu, tworzonym obligatoryjnie na podstawie art.19 ust.1 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. Fundus ź  statutowy stanowi równowarto ść  „Funduszu 
podstawowego" oraz „ Funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych". 

Stan na 01.01.2014 r. 	 23 240 349,88 zł  

Saldo funduszu statutowego w kwocie 23 240349,88 z ł  w sprawozdaniu jest prawidlowe i sk łada si ę  z: 

2.1.1.1 Kapitału (funduszu) podstawowego 	 22 786 124,27 zł  
Ww. pozycja dotyczy IO Ś-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 
22 786 124,27 A. 
Pozycja ww. wynika z zapisów na koncie 800"Fundusz podstawowy" 
w kwocie 22 786 124,27 zł. Saldo prawidłowe.. 

2.1.1.2 Kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 
Pozycja ww. wynika z zapisów na koncie 801"Fundusz rezerwowy 	 454 225,61 zł . 
z aktualizacji wyceny w kwocie 454 225,61 zł . Saldo prawidlowe. 

2.1.2. Fozostale kapitally (fundusze) rezerwowe 
Pozycja ww. wynika z zapisów na koncie 802"Fundusz rezerwowy" 	 11 390 202,65 A. 
w kwocie 11 390 202,65 A. Pozycja prawidłowa. 

2.1.3. Zysk (strata) z lat ubieg łych 
Nie wystąpił . 	 0,00 A. 

2.1.4. Zysk (strata) m etto 	 1 414 597,73 zt 
w tym: 
- IOŚ-PIB Oddzial we Wroclawiu w kwocie 	 30 401,02 zł  

rOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 	1 384 196,71 zł  

Kwota zysku w wysoko ści 1 384 196,71 zł  wynika z salda konta 860"Wynik 	 1 414597,73.zł  

finansowy". 

2.1.5. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
0,00 zł . 

w tym: 
- IOŚ-PIB  Oddzial we Wroclawiu w kwocie 612 910,49 zł  — 49116,331=121 394,16 zł  

Kwota 491 516,33 zł  dotyczy nale żności wewnątrzzakładowych, 
które nie wykazuje si ę  w bilansie zbiorczym. 
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- IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 

2.2.1. Zobowiązania kretkoterminowe 
w tym: 

Oddział  weWroclawiu w kwocie 565 972,13 z ł-491 516,33 zl= 
składaj ą  się  z następujących pozycji: 

➢ Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 
w tym: 

zobowiązania z tytu łu dostaw i usług do 12 
m-cy w kwocie 

v 	z tytułu,  podatków, ubezpiecze ń  i innych świadczeń  
w kwocie 

a 	inne w kwocie 
➢ Fundusze specjalne w kwocie 

-I • 	Ośrodek O9ówny w Warszawie w 	,  ode 

8 

5 

089 

74 

26 

5 

15 
5 

47 

520 

405,99 zl 

455,80 al 

561,42 zł  

700,94 zł  

623,48 zł  
237,00 zł  
894,38 zł  

812,13 zl 

5 595 267,93 zi 

Zobowiązania krótkoterminowe 10 Ś-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 5 520 812,13 z ł  składa się  z 
następuj ących pozycji: 

Zobowiązania wobec pozostalych jednostek w kwocie 	 5 020 922,61 zl 
w tym: 

a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ści do 12 miesięcy w kwocie 2 906 263,61 zł  

IL 

b) zaliczki otrzymane na dostawy w kwocie 
c) z tytułu podatków, ubezpieczeń  i innych świadczeń  w kwocie 
d) z tytułu wynagrodzeń  w kwocie 
e) inne 

2. Fundusze specjalne w kwocie 

856 731,29 zł  
1 046 828,24 zł  

158 936,66 zł  
52 162,81 zł  

499 889,52 zl 
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Ad. la) Zobowi ązania wobec pozostalych jednostek z tytu łu dostaw i usług o okresie 
wymagalności do 12 miesięcy w kwocie 2 906 263,61 zł  składaj ą  się  z sald następujących kont: 

200 	, „Rozrachunki z dostawcami — krajowe" 309 687,88 zł  
201 „Rozrachunki z odbiorcami — krajowe" 2 565 426,77 zl 
300 „Rozliczenie zakupu" 31 148,96 zł  

Razem 2 .906 263,61 zł  

Z konta 200 pozosta ła do uregulowania kwota 7 626,00 z ł  dotycząca firmy A.H.U. Holmex, która zostanie 
uregulowana po wpływie środków od głównego zamawiaj ącego. 
Z konta 201pozostały do uregulowania kwoty 45 214,98 z ł, uregulowano kwot ę  2 520 211,79 zł . Wysłano monity do 
jednostek, które nie uregulowały zaległości. Saldo realne. 

Konto 300 „Rozliczenie zakupu" dotyczy kosztów 2014 r., na które wystawiono faktu ry  w roku 2015. Powyższe 
sprawdzono przy badaniu kompletno ści kosztów w miesiącu styczniu 2015 r.. Saldo realne. 

Salda z tytułu dostaw i usług nie budzą  wątpliwości większych zastrzeżeń . 

Poniżej przedstawiono struktur ę  zobowiązań  z tytułu dostaw i usług w kwocie 2 906 263,61 zł  wg stanu nadzień  
31.12.2014 r. z podziałem na zobowiązania bieżące i po terminie płatności. 
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Ad.lb) zaliczki otrzymane na dostawy w kwocie 	 856 731,29 zl 
Kwota 856 731, 29 A wynika z konta 842" Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów" kwota 3 425 325,15 zl 
—2 568 593,86 zl dot. IOS-PIB O środek Glówny w Warszawie, ,,Rozliczenia miedzyokresowe" poni żej omówione 
dot. poz. B.IV Pasywa bilansu. Saldo realne. 
Ad. 1c) z tytulu podatków, ubezpiecze ń  i innych świadczeń  w kwocie 
składa się  z said następujących kont: 

220-01 Rozrachunki publicznoprawne z tytulu podatku dochodowego od 
osób fizycznych 

216 784,00 zł  

220-03 Rozrachunki publicinoprawne z tytulu podatku dochodowego od 
osób prawnych 	 . 

7 855,00 zł  

220-04 Rozrachunki z tytulu ZUS 	 . ' 416 832,24 zl 
220-05 Rozrachunki publicznoprawne z tytulu VAT ' 388 068,00 z1 
220-07 Rozrachunki z tytulu PFRON 17 289,00 zł  

Razem 1 046 828,24 zl 

• Saldo z ww. konta 220-01 w kwocie 216 784,00 zl zostalo uregulowane dnia 20.01.2015 r. WB nr 17. Saldo 
realne. Saldo uregulowane w terminie. 

• Saldo z ww. konta 220-03 w kwocie 7 855,00 A zostalo uregulowane tj. 7126,00 zldnia 09.02.2015 r. WB nr 
34 i 729,00 dnia 30.03.2015 r. WB nr 76. Saldo realne. Saldo uregulowane w terminie. 

• Saldo z ww. konta 220-04 w kwocie 416 832,24 zl zostalo uregulowane dnia 15.01.2015 r. WB nr 13. Saldo 
realne. Saldo dotyczy deklaracji ZUS P DRA z 12.2014 r. Saldo uregulowane w terminie. 

• Saldo z ww. konta 220-05 w kwocie 388 068,00 zl zostalo uregulowane tj. 2448,00 zl dnia 26.01.2015 r. WB 
Nr 22 i 385 620,00 zl dnia 26.01.2015 r. WB Nr 22. Saldó realne. Saldo uregulowane w terminie. 

• Saldo z ww. konta 220-07w kwocie 17 289,00 zl zostalo uregulowane dnia 20.01.2015 r., a'wiec w terminie. 
Saldo realne. 

• Rozliczenie z tytulu podatku VAT naliczonego i należnego ustalono na podstawie ewidencji kont analitycznych, 
rejestrów pomocniczych zakupu i sprzedaży oraz deklaracji VAT-7. Zgodno ść  obliczenia podatku zarówno 
naliczonego jak i te± naleinego sprawdzono za miesi ąc grudzień  2014 r. w oparciu o dowody iródlowe zakupu 
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230 Rozrachunki z tytulu wynagrodze ń  5 864,69 zł  
241-01 Rozrachunki dotyczące potrąceń  z wynagrodzeń  153 071,97 zł  

Razem 158 936,66 zł  

Z konta 230 w kwocie 5 864,69 z ł  wypłacono niepodj ęte wynagrodzenie po zmarłym pracowniku kwotę  4 070,29 zł  
dnia 10.03.2015 r. WB nr. 59, pozostała kwota 1794,40 zł  do wypłaty. Saldo realne. 
Z konta 241-01 saldo dotyczące wynagrodzeń  zostało rozliczone 15.01.2015 r.WB nr 13 i WB nr 23. Saldo realne. 

234 Inne rozrachunki z pracownikami 10 365,35 zł  
241-02 Rozrachunki dotyczące potrąceń  z wynagrodzeń  składek i pożyczek 

z PKZP 
560,60 zł  

249 Inne rozrachunki i rozliczenia. 41 236,86 zł  
Razem 52 162,81 zł  

ø Z salda z ww. konta 234 w kwocie 10 365,35 zł  pozostaly do potrącenia dwóm osobom z tytulu rozliczenia 
pakietu medycznego na kwotę  razem 53,83 zł . Saldo realne. 

✓ Saldo z ww. konta 241-02 w kwocie 560,00 zł  zostało rozliczone tj. 25,60 zł  dnia 29.01.2015 r. WB nr 25 i 
535,00 zł  dnia 02.03.2015 r. Saldo realne_ 

O Z salda z ww. konta 249 w kwocie 41 236,86 z ł  pozostaly do rozliczenia dwie pozycje na kwotę  łączną  
3 435,15 zł  w roku 2017 i po dniu 30.04.2015 r., a dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy. 
Saldo realne. 

Ad.2 Fundusze specjalne w kwocie 
	

499 889,52 zł  składają  

850 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych 219 955,10 zł  

852. Inne fundusze specjalne 279 934,42 zł  

Razem 499 889,52 zł  

się  

Fundusze Specjalne 

w tym: IOŚ-PIB Oddział  we Wrocławiu w kwocie 
IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 

547 783,90 zł . 
47 894,38 zł  

499 889,52 zł  

Ad.ld) z tytułu wynagrodzeń  w kwocie 
składa się  z sald następujących kont: 

158 936,66 zł  

Ad. l e) inne 
składa się  z sald następujących kont: 

52 162,81 zł  
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i sprzedaży, kont analitycznych rozlicze ń  oraz zapisów w rejestrach pomocniczych i danych uj ętych w 
deklaracjach VAT-7. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych 

Sprawdzeniem obj ęto okres za m-c grudzień  2014 r. oraz stan zatrudnienia osób niepe łnosprawnych w 2014 r. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości. W jednostce występuje obowiązek wnoszenia opłat PFRON z uwagi na 
zatrudnienie osób niepehnosprawnych powy żej wymaganego progu 6% z ogólnej liczby zatrudnionych. 

Zmiana stanu (zmniejszenie) w kwocie 273 049,19 zł  

- stan na 01.01.2014 r. w kwocie 820 833,09 zł  
- stan na 31.12.2014 r. w kwocie 547 783,90 zł  

Audytor: Jadwiga Marchel Kancelaria Biegłego Rewidenta, 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 35/39 
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stan na 01.01.2014 r. w kwocie 
- stan na 31.12.2014 r: w kwocie 

292 750,65 zł  
258 417,77 zł  
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Na saldo na dzień  31.12.2014 r. funduszy specjalnych w kwocie 547 783, 90 z ł  składaj ą  się  
fundusze: 

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych w kwocie 258 417,77 al 
wykazuje saldo na dzie ń  31.12.2014 r. 

w tym: IOŚ-PIB Oddział  we Wrocławiu w kwocie 
IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 

Zmiana stanu (zmniejszenie) w kwocie 34 332, 88 z ł  

38 462,67 zł  
219 955,10 zł  

Wykazana kwota salda konta 850 ZF ŚŚ  na dzień  31.12.2014 r. w wysoko ści 219 955,10 zł  jest 
prawidłowa i wynika z następuj ących ustaleń : 

Stan na 2014-01-01 w wysoko ści 250 518,34 zi 
Zwiększenia: 

w tym: 
- odpis podstawowy w kwocie 234 283,25 zł  tj.: 

1093,93 zł  x 205 osób = 224 255,65 zł  
odpis dodatkowy dla emerytów i rencistów 

182,32 zł  x 55 osób. = 	10 027,60 zł  
Razem 	 234 283,25 zł  

• korekta naliczenia w kwocie 	— 4 506,99 zł  
co odsetki bankowe w kwocie 	0,22 zi 
• odsetki od udzielonych pożyczek 2 715,28 zł  

Zmniejszenia 
w tym: 

® dopłaty do wczasów organizowanych indywidualnie w kwocie 254 750,00 zł  
• zapomogi w kwocie 	 8 305,00 zł  

Stan na 2014-12-3 . 1 w kwocie 219 955,10 zł . 
Saldo realne. Wykorzystanie środków funduszu socjalnego nie budzi zastrze żeń . 

Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych został  utworzony w oparciu o przepisy: 
> ustawy z dnia 04.03.1994 r.(Dz. U. z 1996 r. Nr 70,poz, 335 ze zm. tj. Dz. U. 

z 1996 r. Nr 118 poz.561 ze zm.), 
• rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 09.03.2009 

r. w sprawie sposobu ustalania przeci ętnej liczby zatrudnionych w celu 
naliczenia odpisu na ZF ŚS (Dz. U. Nr 43, poz.349), 
,• ,Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń  
Społecznych w O środku Głównym IOŚ-PIB" wprowadzony w życie 
Zarządzeniem Nr 35/2011 Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska — 
Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 10 pa żdziemika 2011 r., 

A Zarządzenia Nr 6/2014 Dyrektora Instytutu Ochrony  Środowiska — 
Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie 
podziału i wysokości środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń  
Socjalnych obowiązujących w 2014 r. w Ośrodku Głównym IOŚ-PIB. 

Poniżej uzgodniono konto 850 ZF ŚS z kontem bankowym ZF ŚS na dzień  31.12.2014 r.: 

Nr konta Nazwa konta Dt kwota zł  Ct kwota zł  
132 „Rachunek bankowy ZF ŚS" 137 087,87 
244 „Należności z tytułu rozl. Pożyczki z 

ZFŚS" 
93 738,23 

850 „Zakładowy Fundusz Świadczeń  219 955,10 

Audytor: Jadwiga Marchel Kancelaria Biegłego Rewidenta, 08-1.10 Siedlce, ul. 3 Maja 35/39 



Razem 230 826,10 219 955,10 

Audytor: Jadwiga Marchel Kancelaria Biegłego Rewidenta, 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 35/39 
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Socjalnych" 

Persaldo Dt wynosi kwotę  10 871,00 zł  i zostało rozliczone tj. 
+75,00 zł  dnia 05.02.2015 r. WB nr 31 —refundacja op łat bankowych za 12.2014 r. 

- 10 946,00 zł  dnia 05.02.2015 r. WB nr 31 -refundacja p d o f od wyp łat za 12.2014 r. 

Saldo konta 850 na dzień  31.12.2014 r. realne. 

2. 	Fundusz badu własnych w kwocie 
wykazuje saldo na dzień  31.12.2014 r. 

w tym: 

IOŚ-PIB Oddział  we Wrocławiu w kwocie 

- IOŚ-PIB Ośrodek Glówny w Warszawie wkwocie 

289 366,13 zł  

9 431,71 zł  
279 934,42 zł  

Zmiana stanu (zmniejszenie) w kwocie 238 716,31 zł  
stan na 01.01.2014 r. w kwocie 528 082,44 zł  

- stan na 31.12.2014 r. w kwocie 289 366,13 zł  

Fundusz badań  własnych Instytut tworzy w oparciu o zapis art.19 ust.2 pkt. l ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o instytptach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz.618 ze zm. ). Zasady 
gospodarowania funduszem okre ś la Regulamin Funduszu Badań  Własnych wprowadzony 
Zarządzeniem nr 21/2013 Dyrektora IO Ś-PIB z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia 
w IOŚ-PIB „Regulaminu Funduszu Badań  Własnych". Saldo realne. 

202020 Rozliczenia nnivelzyokues®we 

2 615 532,22 A. 

wykazane na dzień  31.12.2014 r. 

w tym: 

- IOŚ-PIB Oddział  we Wrocławiu w kwocie 	 46 938,36 zł ` 

IOŚ-PIB Ośrodek Glówny w Warszawie w kwocie 	 2 568 593,86 zł  
W bilansie wykazano rozliczenia mi ędzyokresowe w podziale na: 

1) długoterminowe w kwocie 	 1 453 262,72 zł  
2) krótkoterminowe w kwocie 	 1 162 269,50 zł , 

Ad.1) Na rozliczenia mi ędzyokresowe długoterminowe w kwocie 1 453 262,72 zł  składają  się  następujące pozycje: 

A dotyczące prawa użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 	 23 017,16 zł  
• dotacja na sfinansowanie zakupu aparatury n-b (MNiSzW) w kwocie 	 399 728,11 zł  

> środki z NFOŚ  i GW w kwocie 	 449 435,95 zł  
w tym: 

o na zakup środków trwałych i w. n. i p. dla KOBiZE w kwocie 	 375 498,25 zł  
o na zakup aparatury zgodnie z umow ą  nr 974/2013/Wn-07/MN-PO/Dw kwocie 91 937,70 z ł  

• otrzymane zaliczki (środki unijne) na poczet świadczeń, które zostan ą  
wykonane w latach następnych (WTS-UNIT) w kwocie 

> środki z Funduszu Badań  Własnych na zakup aparatury w kwocie 

Wykazane salda zostan ą  rozliczone po roku 2014. 

Ad.2) Na rozliczenia mi ędzyokresowe krótkoterminowe w kwocie 

236 318,85 zł . 

344 762,65 zł  

1 162 269,50 zł  



do analitycznej 
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składaj ą  się  następuj ące pozycje: 

> dotyczące prawa użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 

➢ środki z MniSzW w kwocie 

w tym: 

o dotacja na sfinansowanie zakupu aparatury n-b w kwocie 

o Spub Dec. 430/E-218/SPUB/2013 w kwocie 

• środki z NFOŚ  i OW w kwocie 
w tym: 

o na zakup środków trwałych i w. n i o. dla KOBiZE w kwocie 

o na zakup aparatury zgodnie z umową  Nr 974/2013/Wn-07/MN-PO/D w kwocie 

A Otrzymane zaliczki ( środki unijne) na poczet świadczeń, które zostan ą  
wykonane w następnym roku w kwocie 

> Narodowe Centrum Nauki —projekt badawczy w kwocie 

• Środki z Funduszu Badań  Własnych na zakup aparatury w kwocie 

Wykazane salda zostan ą  rozliczone w roku 2015. 

Rozliczenia mi ędzyokresowe długo- i krótkoterminówe wynikaj ą  z prowadzonej ewidencji 
poszczególnych tytułów, są  prawidłowe i zgodne ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014.. 

Rozliczenia mi ędzyokresowe stanowią  5,9 % sumy bilansowej pasywów. 

Saldo realne. 

30 Rack ;  arek zysk®w ń  strat 

Instytut Ochrony Środowiska — Państwowy Instytut Badawczy rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 r. — 
31.12.2013 r. sporządził  z uwzględnieniem postanowień  art.47 ustawy o rachunkowo ści, w wersji kalkulacyjnej, 
zgodnie z wyborem przyj ętym w § 4 ust. 2 Zasad (polityki) Rachunkowo ści ustalonych Zarządzeniem nr 9/2004 
Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska z dnia 30.12.2004 r. w sprawie ustalenia Zasad (polityki) Rachunkowo ści. 

A. Przychody netto ze sprzeda ży wykazane 
29 212 645,13 zł  za rok obrotowy 2014 r. w kwocie 

obejmuj ą  one: 
a YOŚ-PIB Oddział  we Wrocławiu w kwocie 652 336,00 zł  
o 1OŚ-PIB Ośrodek Główny'w Warszawie w kwocie 

w tym: 

28 560 309,13 zł  

Przychody (dotacja) na dzia łalność  statutową  w kwocie 3 747 278,00 zł  
Ø 	Granty (NCN), SPUB (MNiSzW) w kwocie 346 993,46 zl 

> 	Przychody finansowane przez NFO Ś iGW (KOBiZE) w kwocie 14 315 530,86 zł  
Pozostałe przychody ze sprzeda ży 10 802 842,81 zł  

Zaprezentowane przychody dotycz ą  przychodów zrealizowanych z dzia łalności Instytutu w roku 2014. 

o Przychody dotowane i granty w kwocie 4 094 271,46 żł  — stanowi ą  14,0% 

o Przychody finansowane przez NFO Ś  i GW(KOBiZE) w kwocie 14 315 530,86 z ł  — stanowią  
49,0% przychodów netto ze sprzeda ży. 

o Pozostałe przychody ze sprzeda ży w kwocie 10 802 842,81 z ł  — stanowią  37,0% przychodów netto 
ze sprzedaży.' 

Przychody Oddziału Wrocław stanowią  2,2% przychodów netto ze sprzeda ży. 

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów wynika z ewidencji ksi ęgowej. 

Wykazane przychody netto ze sprzeda ży są  przychodami realnymi, zastosowane stawki VAT nie wykazuj ą  
nieprawidłowości. 

5 986,19 zł  
611 681,95 zł  

146 360,96 zł  
465 320,99 zł  
228 831,38 zł  

203 122,66 zł  
25 708,72 zł  

148406,61 zł  
53 631,00 zł  

113 732,00 zł  

Audytor: Jadwiga Marchel Kancelaria Biegłego Rewidenta, 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 35/39 
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B. Razem koszty sprzedanych produktów w kwocie 

Wykazuj ą  na dzień  bilansowy: 

• IOŚ-PIB Oddzial we Wroclawiu w kwocie 468 951,47 zł  

® IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 21.734 416,91 z ł  
C. Koszty ogólnego zarządu w kwocie 

e IOŚ-PIB Oddział  we Wroclawiu w kwocie 	172 832,09 zł  

• IOŚ-PIB Ośrodek Glówny w Warszawie w kwocie 6 619 392,03 z ł  
D. Pozostałe przychody operacyjne za rok 2014 w kwocie  

w tym: 

• IOŚ-PIB Oddział  we Wrocławiu w kwocie 

IOŚ-PIB Ośrodek Glówny w Warszawie w kwocie 

22 203 368,38 zł  

6 792 224,12 zł  

728218,45 zł  

15 116,96 zł  

713 101,49 zł  

Obejmnjq: IOŚ-PI:. 
1-ddziai 

we 

Wrociawiu 
ai 

IOŚ-PIC:; 

Ośrodek 

G9owuy 

w Warszawie 

zi 

"azem 
zi 

-wartość  odpisów prawa wieczystego 5 537,52 448,67 zł  5 986,19 

-amortyzacja 	środków 	trwalych 
sfinansowanych z dotacji 

9 579,44 475 698,41 485 277,85 

- otrzymane 	odszkodowania, kary, 
grzywny i zobowi ązania 

17 422,01 17 422,01 

e opłata reprograficzna 1 130,36 1 130,36 

-płatności 	w 	ramach 	systemów 
wsparcia bezpo średniego 

107101,38- 107 101,38 

- przychody z tyt. świadczeń  częściowo 
odpłatnych przez pracowników 

38 033,20 38 033,20 

- 	równowartość 	raty 	umorzenia do 
wysokości 	odpisów amortyzacyjnych 
środków trwalych sfinansowanych ze 
środków Funduszu Badań  Własnych 

72 634,88 72 634,88 

-zwrot op łaty sądowej z tytułu wpisu do 
pozwu 

627,00 627,00 

- inne - drobne kwoty z zaokr ągleń  5,58 5,58 

• 	azem 15 116,96 713 101,49 728 218,45 

E. Pozostałe koszty operacyjne poniesione w 2014 r. w kwocie 

w tym: 

• IOŚ-PIB  Oddzial we Wroclawiu w kwocie 

• IOŚ-PIB Ośrodek Glówny w Warszawie w kwocie 

42 748,28 zł  

2,81 zł  

42 745,47 zł  



F. Przychody finansowe uzyskane w roku obrotowym 2014 w kwocie 

w tym: 

a IOŚ-PI13  Oddzial we Wroclawiu w kwocie 

a IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 

572 399,81 zł  

4 734,43 zł  
567 665,38 zł  

Obejmują : 108-PIIB Oddż ial 

we 

Wroclawiu 

zil 

108-NB 
Oś rodek Glówny 

w Warszawie 

zl , 

IItazem 

æl 

-odsetki 	uzyskane 	i 	naliczone 	od 

środków finansowych 
430 462,87 430 462,87 

- dodatnie różnice kursowe z wyceny 
bilansowej 

54 002,81 54 002,81 

- odsetki nienotyfikowane 83 199,70 83 199,70 

- odsetki bankowe 4 734,43 4 734,43 

azenu 4 734,43 ' 567 665,38 572 399,81 

G. Koszty finansowe poniesione w roku obrotowym 2014 w kwocie 

w tym: 

a IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 

w tym: odsetki ustawowe w kwocie 127,88 z ł . 

7L sk brutto za rok 2014 w kwocie 

I. Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 

J. Zysk netto za rok obrotowy w kwocie 

127,88 zł  

127,88 zł  

1 474 794.73 zł  

60 197,00 zł  
1 414 597,73 zł . 
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Obejmuj ą : 

.  

108-PIB Oddzial 

we 

Wroclawiu 

zi 

IIOŚ-PIB 
Ośrodek Giówny  

w Warszawie 

zi 

Razem 

zi 

-koszty odszkodowań , kar, grzywien i 
należności 

0,00 41 225,19 41 225,19 

m koszty redystrybucji opłat 
reprograficznych 

0,00 172,25 172,25 

- pozostałe koszty 2,81 1 348,03 1 350,84  

azem 2,81 42 745,47 42 748,28 

31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014` 
Przychody ze sprzeda ży produktów, towarów 
i materiałów 

34 274 581,49 33 081 587,52 29 212 645,13 

Koszty działalności operacyjnej 31 836 184,47 30 907 375,86 28 995 592,50 
Zysk/strata ze sprzeda ży 2 438 397,02 2 174 211,66 217 052,63 
Zysk/strata z dzia łalności operacyjnej 3 453 633,75 2 931 668,98 902 522,80 
Zysk/strata z działalności gospodarczej 3 497101,36 3 555 094,70 1 474 794,73 
Zysk/strata brutto 3 497 101,36 3 555 094,70 1 474 794,73 
Zysk/strata netto 3 446 654,36 3 500 335,70 1 414 597,73 
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Zmiana stanu produktu w kwocie 

Koszty wg rodzaju w kwocie 

Koszty rodzajowe za rok badany kszta łtuj ą  się  w sposób następujący: 
1. Konto 408 Amortyzacja w kwocie 	 849 304,33 zł  

Instytut w roku badania nie zmieniał  
zasad amortyzowania maj ątku trwałego, 

2. Konto 401 Zużycie materiałów i energii w kwocie 	 1 304 102,82 zł  
- wynika z zaewidencjonowanych 

dowodów księgowych. 

3. Konto 402 Usługi obce w' kwocie 	 4 085 642,88 zł  
udokumentowane zatwierdzonymi fakturami i 
Rachunkami. 

4. Konto 404 Wynagrodzenia w kwocie 	 18 328 759,57 z ł  
Wynagrodzenia, w tym ze stosunku pracy, honoraria i umowy zlecone wynikaj ą  z prowadzonej 
ewidencji syntetycznej. Zostały uj ęte w księgach 2014 r. Z kwoty wyp łaconych wynagrodzeń  
jednostka jako p łatnik dokonuje potrąceń  zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, 
które są  ustalone zgodnie z ustawą  z dnia 26.07.1991 r. o podatku od osób fizycznych (Dz.U. z 
2010 r. Nr 51, poz.307) oraz sk ładek zdrowotnych ZUS płaconych za pracowników. 

5. 

Podstawa nalicżenia jak też  kwoty wyłączone z podstawy oraz zastosowane stawki przy naliczaniu 
składek dla ZUS oraz na FP zgodne s ą  z ustawą  z dnia 13.10.1998 r.(Dz:U. z 2010 r. Nr 291, 
poz.1706). 

6. Konto 409 Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 	1 231 900,62 zł  
W pozycji tej uj ęto pozostałe koszty nie zakwalifikowane do żadnej z ww. grup kosztów, za rok 
2014, na które sk ładaj ą  się  koszty podróży służbowych, koszty reprezentacji, koszty ubezpiecze ń  i 
inne. 
Zaprezentowane w rachunku zysków i strat za rok 2014 koszty wed ług rodzajów wynikaj ą  z ksiąg 
rachunkowych. 

Obliczenie podatku dochodowego - omówiono w informacji dodatkowej str. 19 i 20: 
a wynik finansowy brutto zgodnie z bilansem 	 1 474 794,73 zł  
a przychody wolne od podatku 	 638358,15 zł  
• przychody zwi ększaj ące podstaw ę  opodatkowania (statystyczne) 	 194 930,05 zł  
a koszty nie stanowi ące kosztów uzyskania przychodów 	 20 049 713,43 zł  
• koszty włączone do kosztów uzyskania przychodów 	43 078,31 zł  
• wynik finansowy podatkowy 7dochód podatkowy 	 21 038 001,75 zł  
• dochód wolny od podatku —art.17 ust.1 pdop 	 20 721 174,12 zł  
✓ dochód do opodatkowania 	 316 827,63 zł  

60 197,00 zł  

0,00 zł  

0,00 zł . 

335 111,65 zł  
29330 704,15 zł  

Konto 405 Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 3 530 993,93 zł  
Zarachowane w ksi ęgach 2014 r. 

w tym: 

składki na ubezpieczenie spo łeczne i podobne w kwocie 2 814 659,03 zł  

Obliczenie podatku dochodowego tj.: 316 828,00 x 19% = 60 197,32, a w zaokr. do z ł  = 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 

Audytor: Jadwiga Marchel Kancelaria Biegłego Rewidenta, 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 35/39 



Łączny podatek dochodowy 
Bieżący podatek dochodowy 
Odroczony podatek dochodowy — rezerwa 

60 197,00 zł  
60 197,00 zł  

0,00 zł  

Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2014-01-01 r. do 2014-12-31 r. 

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 00-548 Warszawa, Krucza 5/ 11 D 

Instytut złożył  CIT-8 Zeznanie o wysoko ści osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od 
osób prawnych za rok podatkowy 2014 do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w 
formie elektronicznej dnia 31.03.2015r., co wynika z urz ędowego poświadczenia odbioru dokumentu 
elektronicznego. W dniu 30.04.2015 r. Instytut złożył  korektę  CIT-8 do ww. Urzędu Skarbowego z tym, że 
wysokość  podatku dochodowego od osób prawnych nie uległa zmianie. Zaliczki wp łacono na kwotę  59 468,00 
zł, a kwotę  729,00 zł  wplacono dnia 30.03.2015 r. Razem wplacono podatek dochodowy od osób prawnych w 
kwocie 60 197,00 zł . Podatek dochodowy od osób prawnych za 2014 r. obliczono prawidłowo. 

4 Zobowiązania warunkowe 
Jednostka w informacji dodatkowej wskaza ła, że nie występuj ą  zobowiązania warunkowe, ani te ż  poręczenia, co 
potwierdzono także podczas  prowadzonych rozmów z Dyrektorem Instytutu jak i g łówną  księgową . 

50 Zdarzenia po dacie bilansu 
W jednostce nie wyst ąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które mia łyby wpływ na ocenę  wyników 
działalności roku 2014 oraz na zagro żenia kontynuacji działalności, gospodarczej. 

IV. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacja. 
dodatkowa 

Zawarte dane w Informacji dodatkowej s ą  zgodne z danymi wynikaj ącymi z ksiąg rachunkowych. 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz Informacja dodatkowa, spe łniaj ą  wymagania okre ślone w art. 45 
ust.2 pkt. 3 oraz w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowo ści, są  zgodne z danymi wynikaj ącymi z ksiąg 
rachunkowych. Wskazane informacje przedstawiono w sposób wyczerpuj ący: 

Dyrektor Instytutu z łożył  stosowną  informacj ę  we wprowadzeniu do sprawozdania o mo żliwości kontynuowania 
działalności gospodarczej. 

V. Zes . wie, , te zmian w kapitale (fu duszu) wtas ,y 
Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuj ące stan 36 045 150,26 z ł  na koniec roku 2014 r. sporz ądzono 
zgodnie z art.  48 a ustawy o rachunkowo ści. Obrazuje ono w prawid łowy, sposób dokonane zmiany w kapita łach 
własnych w roku 2014 r. 

VI. achunek przeplywów pieni.pp ,  ych 
Sprawozdanie z przeplywów środków pieniężnych wskazuje na łączną  wartość  przeplywów na 8 582 071,37 zł  wg 
stanu na 2014-12-31 r. w tym  z działalności: 

v operacyjnej 

inwestycyjnej 

Z analizy powyższych przeplywów wynika wniosek: „Firma charakteryzuje si ę  wysoka płynnością  finansową ." 

Zagroźenie dla kontynuacji dzia łalności. 

Kierownictwo jednostki zamieści ło informację  o kontynuacji działalno ści gospodarczej przez Instytut (vide - 
wprowadzenie do sprawozdania finansowego). 

Przypadki wskazuj ące na naruszenie prawa. 

Audytor: Jadwiga Marchel Kancelaria Biegłego Rewidenta, 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 35/39 

1 189 825,20 zł  
7 392 246,17 zł  



Jadwiga Mcaa°chel! 

Nr w rrQjesla°zc 2369 hiegly rewident 

Jadwiga Marchel 

Raport Niezależnego Bieglego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2014-01-01 r. do 2014-12-31 r. 

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 00-548 Warszawa, Krucza 5/ 11 D 

W wyniku dokonania badania sprawozdania finansowego, systemu prowadzenia ksi ąg rachunkowych, kontroli 

wewnętrznej a także statutu jednostki nie stwierdzono przypadków istotnego naruszenia prawa. 

V 

1. 

 Podsumowanie wyników badania 

Wynik finansowy ustalony przez jednostk ę  zamyka sic zyskiem brutto w 

wysokości 1 474 794,73 zł . 

2. Obowiązkowe odpisy z tytu łu podatku dochodowego 0,00 A. 

3. Zysk netto 1 414 597,73 A. 

~I]I~ Uwagi k®hc®yJe 

1. Niniejszy raport zawiera 31 stron kolejno ponumerowanych. Ka żda ze stron zosta ła oznaczona parafą  biegłego 

w dolnej części przy numerze strony. 

2. Integraln ą  część  raportu stanowi sprawozdanie finansowe. 

Siedlce, 05 maja 2015r. 

Kluczowy Biegły ;" ewident 	 Podmiot uprawniony do badania sprawozda ń  

przeprowadzaj ący badanie 
	 finansowych: 

Jadwiga IyilcarcBae! Kaauacciairråea Bdegleg®118ew¢deoa¢e 

08410 Mediae, el. 3 Maja 35/39 

Wpis na listę  podmiotów uprawnionych pod nr 3762 Decyzja nr 

557/9/2011 KRBR z dnia 20-12-2011 r. 

Jadwiga Marchel 
Kancelaria Bieglego Rewidenta 
08-110 Siedlce ,  ill. 3 Maja 35 m 39 

NIP:821 . 101 'I1 34 

Audytor: Jadwiga Marchel Kancelaria Biegłego Rewidenta, 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 35/39 
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ó LUT OCHRONY SRODOWIS K 
ŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa 
i ła tel. 22 375-05-11, fax 22 375-F 

NIP 525-000-73-07  
(pleczęć ,/ednost ,) 

° 

Wprowadzenie ' _ 
do, śprawozdania finan śow ego  

za role 20 	k'1 
= 	r1, 

> 	Pierwszy Mazowiecki Urząd 
Skarbowy w Warszawie 

➢ 	Sąd Rejestrowy 
dla m.st. W-wy 

> 	Ministerstwo Środowiska 

9 	
Rada Naukowa IO Ś -PIB 
a/a 

(adresat sprawozdania) (Re on, NIP) 

1. Nazwa i siedziba jednostki 
podstawowy przedmiot dzialalno ści 
wlaściwy sąd gub inny organ prowadz ący 
rejestr 

Instytut 	chrony Środowiska 
- Państwowy Instytut ': adawczy 

00-548 Warszawa ni, Krucza 5/11 
inicjowanie, prowadzenie i koordynacja bada ń  

naukowych i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie 
nauk .rz 	odnicz ch 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XIX Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego— nr w KRS 0000032034 . 

2. Wskazanie Czasu trwania dzia łalności 	 nieograniczony 
jednostki, jeżeli jest ograniczony 

3. Wskazanie okresu obj ętego 
sprawozdaniem finansowym 

od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe 
zawiera dane lączne, jeżeli w skład 
jednostki wchodzą  wewnętrzne jednostki 
organizacyjne sporządzaj ące samodzielne 
sprawozdania finansowe 

sprawozdanie zawiera dane łączne 
z danymi oddziału sporządzającego 

samodzielne sprawozdania fmansowe 
- 	Oddział  we Wrocławiu 

50-370 Wroc ław, ul. Wybrze że 
Wyspiańskiego 39E 

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe 
zostulo sporządzone przy zalożeniu 
kontynuowania dzialalno ści gospodarczej 
przez jednostka w daj ącej sic przewidziee 
przyszlości oraz czy nie istniej ą  
okoliczności wskazuj ące na zagro żenie 
kontynuowania przez ni ą  dzialalno ści 

sprawozdanie zosta ło sporządzone przy za łożeniu 
kontynuowania dzia łalności przez jednostkę . 

Nie istniej ą  żadne okoliczno ści wskazuj ące na 
zagrożenie kontynuowania działalno ści: 

6. W przypadku sprawozdania finansowego 
sporządzonego za okres, w ciągu którego 
nastąpiło polączenie, wskazanie, że jest to 
sprawozdanie finansowe po po łączeniu 
spó łek, oraz wskazanie zastosowanej 
metody rozliczenia po łączenia (nabycia, 
sączenia udzia łów) 

nie dotyczy 



Omówienie przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści, w tym metod wyceny aktywów i 
pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporz ądzania. 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru 

I, Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów (tak że amortyzacji) 	 r 

W Instytucie stosuje si ę  zasady rachunkowo ści okreś lone w ustawie o rachunkowo ści z dnia 29 wrze śnia 
1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ) z uwzgl ędnieniem przepisów: 
- ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96 poz.618) 

szczegó łowo ustalone Zarządzeniem Dyrektora IO Ś  Nr 9/2004 z dnia 30.12.2004 r. w sprawie ustalenia Zasad 
(polityki) Rachunkowo ści ze zmianami wynikaj ącymi z Zarźądzenia Nr 6/2006 z dnia 31 marca 2006 r.; 
Zarządzenia Nr 21/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.; Zarz ądzenia Nr 38/2011 z dnia 25 października 2011 r.; 
Zarządzenia Nr 46/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie aktualizacji Zasad (polityki) Rachunkowo ści w 
IOŚ-PIB i późn. zmianami 
Sprawozdanie finansowe za rok 2014 sporz ądzone zosta ło zgodnie ze stosowanymi zasadami. 

1) Warto ści niematerialne i prawne  
Instytut zalicza nabyte sk ładniki aktywów do warto ści niematerialnych i prawnych wprowadzaj ąc je 

jednocze śnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna si ę  
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania warto ści niematerialnych i prawnych do u żywania, 
przez okres 2 lat. 
Umorzenia warto ści niematerialnych i prawnych dokonuje si ę  stosuj ąc metodę  liniową . 
Warto ści niematerialne i prawne prezentowane s ą  w bilansie wg warto ści netto tzn. w warto ści początkowej 
pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe. 

2) Środki trwale 
Dla potrzeb ujmowania w ksi ęgach, nabytych i wytworzonych we w łasnym zakresie środków trwalych 

Instytut przyj ął  następuj ące ustalenia: 
drobne wyposażenie biurowe — cena nabycia aktywów do 3.500,- z ł  
środki trwale — cena nabycia aktywów do 3.500,- z ł  

- 	środki trwale — cena nabycia aktywów powyżej 3.500,- zł  
drobne wyposażenie biurowe o wartości początkowej do 3.500,- z ł  

Instytut zalicza nabyte sk ładniki aktywów w bezpo średnie koszty zużycia materia łów wprowadzaj ąc je 
jednocze śnie do ewidencji pozabilansowej i na karty indywidualnych użytkowników. 

środki trwałe o wartości pocz ątkowej do 3.500,- z ł  
Instytut zalicza nabyte sk ładniki maj ątkowe do środków trwalych wprowadzaj ąc je jednocze śnie do ewidencji 
bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do u żywania dokonywany jest jednokrotny odpis 
amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych jak i podatkowych. 

* środki trwałe o wartości początkowej powy żej 3.500,- z ł  
Instytut zalicza nabyte sk ładniki aktywów do środków trwalych wprowadzaj ąc je jednocześnie do ewidencji 
bilansowej tych aktywów. 
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna si ę  począwszy od miesiąca następującego po miesiącu 
oddania środka trwałego do używania. 

Srodki trwale amortyzowane s ą  metodą  liniową  za pomocą  stawek przewidzianych w rozporz ądzeniu 
Ministra Finansów, zgodnie z planem amo rtyzacji stanowi ącym podstaw ę  dokonywania odpisów. 

W odniesieniu do niektórych środków trwalych Instytut stosuje obni żone o 50% stawki amortyzacyjne. 
Decyzj ę  w tym zakresie każdorazowo podejmuje kierownik jednostki. 

Instytut przyj ął , że wszystkie nak łady na ulepszenie środków trwałych podwyższają  wartość  początkową  
tych środków. 
Srodki trwale prezentowane w bilansie wyceniane s ą  wg warto ści netto tzn. w warto ści początkowej 
pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne. 
Instytut nie dokonywał  aktualizacji środków trwalych. 

3) Środki trwale w budowie  
Środki trwale w budowie prezentowane w bilansie wyceniane s ą  w°wysoko ści ogółu kosztów pozostaj ących 

w bezpo średnim związku z ich nabyciem. 

4) Aparatura naukowo-badawcza 
Aparatura naukowo-badawcza zaliczana do środków trwalych obci ąża w miesi ącu zakupu koszty  badań  

naukowych prowadzonych w ramach dzia łalno ści statutowej, projektów badawczych, projektów celowych, 
uczestnictwa w mi ędzynarodowych programach badawczych, je żeli aparatura ta jest niezb ędna do 
wykonywania zadań  związanych z prowadzonymi badaniami i zosta ła uj ęta w planie zadaniowym. 



Aparatura naukowo-badawcza zakupiona do realizacji okre ś lonej pracy badawczej, obciąża jednorazowo 
według ceny nabycia kosz ty  pracy i do zakończenia pracy podlega odr ębnej ewidencji pozabilansowej 
ilościowo-warto ściowej, która umożliwia rozpoznanie do której pracy zostala zakupiona i w którym roku. Po 
zakończeniu pracy aparatura przyjmowana jest w cenie nabycia na stan środków trwalych jako ca łkowicie 
umorzona. Oznacza to, że w księgach Instytutu wartość  przyj ętych w ten sposób środków trwalych jest równa 
wartości umorzenia. 

5) Rzeczowe aktywa obrotowe 
Zapasy materia łów w magazynie - wyceniane są  wg cen nabycia - w 2014 r. zapasy materia łów nie występują . 
Produkcja w toku — wyceniana jest wg kosztu wytworzenia. 

6) Należności i Zobowiązania 

* Należności długoterminowe 

Należności długoterminowe nie wyst ępuj ą  w bilansie. 

* Należności krótkoterminowe 

Instytut przyj ął  zasadę , że drobne kwoty nie ściągniętych należności do wysoko ści 150,- zł  
udokumentowane protokó łem stwierdzaj ącym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne zwi ązane z 
dochodzeniem wierzytelno ści byłyby wyższe od jej kwoty podlegaja na dzie ń  bilansowy odpisaniu w koszty 
Operacyjne. W roku 2014 drobne kwoty odpisanych nale żności wyniosły łącznie 147,11 zł  
Należności, których wyegzekwowanie jest w ątpliwe obj ęte zostały odpisem aktualizuj ącym. 

W stosunku do nale żności w walucie obcej dokonana zostala wycena na dzie ń  bilansowy zgodnie z art .  30 
ust. 1 ustawy o rachunkowo ści, po obowiązuj ącym na ten dzień  średnim kursie ustalonym dla danej waluty 
przez NBP, 

* Zobowi ązania krótkoterminowe 

Instytut wykaza ł  swoje zobowiązania w kwocie wymagaj ącej zapłaty, w tym zobowiązania wobec 
NFOŚ iGW w kwocie 2.563.971,50 zł  z tytu łu rozliczenia środków otrzymanych na finansowanie zada ń  
Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). 

7) Inwestycje krótkoterminowe  

Środki pieniężne obejmuj ą : 
środki płatnicze przechowywane w kasie (banknoty i monety) 
pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w formie krótkoterminowych lokat pieni ężnych. 

Srodki pieniężne na rachunkach bankowych w tym z tytu łu programów pomocowych i zaliczki na 
funkcjonowanie KOBiZE (i ich zrównowa żenie w pasywach) 

Srodki pieniężne w walucie obcej, zgromadzone na rachunku dewizowym wyceniane s ą  na koniec roku po 
średnim kursie NBP na ten dzień . 

8) Rezerwy na zobowi ązania 
Instytut nie tworzy rezerw na przysz łe zobowiązania dotyczące świadczeń  pracowniczych, dla których 

stosowana jest metoda kasowa ich zaspokajania. 

9) Rozliczenia międzyokresowe kosztów  
Z uwagi na zasadę  istotno ści Instytut nie rozlicza w czasie kosztów ubezpiecze ń  i prenumeraty  czasopism. 

Występują  one cyklicznie, w zbli żonej wysoko ści, we wszystkich kolejnych okresach sprawozdawczych i 
zapewniaj ą  porównywalność  kosztów z przychodami. 

10) Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów 
obejmują  wszystkie przychody, które powstaly w okresie innym, niż  okres którego dotycz ą . 

Rozliczanie w czasie tych przychodów dokonuje si ę  w celu zaliczania odpowiednich kwot przychodów do tych 
okresów sprawozdawczych, których dotycz ą . 

11) Istotne zmiany organizacyjne maj ące wplyw na obroty Instytutu  
Istotne zmiany organizacyjne w roku poprzedzaj ącym rok sprawozdawczym maj ące wplyw na obroty 
Instytutu nie wystąpiły. 



Istotne zmiany organizacyjne mia ły miejsce w 2006 r. i związane były utworzeniem KASHUE 

Krajowy 
Administrator 

Systemu Handlu 

Podstawa prawna realizacji zadań  
KASHUE 

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami 
do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych 
substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784 oraz z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227) 

Podstawa prawna wyznaczenia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 wrze śnia 

ó Uprawnieniami Instytutu na KASHUE 2005 r. w sprawie wyznaczenia Krajowego 
N do Emisji Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do 

Emisji (Dz. U. z 2005 r. Nr 186, poz. 1562) 
Data rozpocz ęcia działalno ści 01.03.2006 r. 
KASHUE 
Data zakończenia działalności 20.06.2011 r. 
KASHUE 
Podstawa prawna realizacji zadań  

® 
KOBiZE Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. 

Ń  Podstawa prawna wyznaczenia U. Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664) 
Instytutu na KOBiZE 
Data rozpocz ęcia działalności 01.01.2010 r. 
KOBiZE 

tvt 
. 

Zmiana 
zakresu 

Zakres zmian Przekazanie do realizacji KOBiZE uprzednich zada ń  
należących do KASHUE 

Data zmiany 21.06.2011 r. 
el ° ,_, dzialalności Podstawa Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu 
® S 

	
K O': iZE prawna uprawnieniami do /emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 

eti 
°;)``' ° P.,. 

Nr 122, poz. 695)  

el 21 W 
ANEKS Ni 1 zawarty w dniu 29 grudnia 2011 r. 

d
° 
cl 

do POROZUMIENIA nr 129/2010/Wn50/OA-PO-HE/D 

® Ń  z dnia 1 kwietnia 201 0̀ r. . pomiędzy Ministrem 

,ril 	T1 Ś rodowiska — „Nadzoruj ącym", Instytutem Ochrony 
® Środowiska — „Instytutem", Narodowym Funduszem 

Podstawa prawna okre ś lająca Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej — 

i N zasady finansowania zadań  „Finansuj ącym" 
°~ °p  KOBiZE 

N 6 6 
N 

N 
POROZUMIENIE nr 2/2013/Wn50/OA-PO-HE/D 
z dnia 7 s tycznia 2013 r. 

N 

Utworzenie — na podstawie Zarz ądzenia Dyrektora IO Ś  
• z dniem 1 marca2006 r. — odrębnej komórki organizacyjnej pn. Krajowy Administrator Systemu 

Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) o symbolu KA. 
• z dniem 1 stycznia 2010 r. — odr ębnej komórki organizacyjnej pn. Krajowy O środek Bilansowania i 

Zarządzania Emisjami (KOBiZE) o symbolu KO 
Wprowadzenie zmian — b ędących wynikiem wej ścia w życie w dniu 21 czerwca 2011 r. ustawy z dnia 28 
kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — na podstawie 
Zarządzeń  Dyrektora IO Ś -PIB 
• z dniem 1 lipca 2011 r. — likwidacja Ośrodka Bilansowania, Prognozowania i Zarz ądzania Emisjami 

oraz Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji 
• z dniem 1 lipca 2011 r.- utworzenie zespo łów i okreś lenie ich zadań  w Zakładzie .Krajowego O środka 

Bilansowania i Zarz ądzania Emisjami. 
Koszty funkcjonowania i realizacji zada ń  Krajowego Ośrodka Bilansowania Zarz ądzania Emisjami 
finansowane s ą  przez NFOŚ iGW. 
Ewidencja kosztów KOBiZE prowadzona jest zgodnie z ustalonymi zasadami (polityki) rachunkowo ści 
obowiązującymi w Instytucie tj. w ramach wyodr ębnionej ewidencji finansowo-ksi ęgowej. 



Koszty  funkcjonowania KOBiZE ewidencjonowane s ą  w układzie zgodnym z Harmonogramem 
Rzeczowo-Finansowym (HRF) stanowi ącym załącznik do Porozumienia — tj. w układzie 
kalkulacyjnym, wyró żniaj ącym: 
- koszty bezpo średnie — związane z realizacj ą  zadań  na podstawie dokumentów źródłowych, ze 

szczegó łowością  o rodzaju kosztu, 
- koszty po średnie — których nie mo żna na podstawie dokumentów źródłowych odnieść  wprost do 

realizacji zada ń  — rozliczane w sposób umowny do wysoko ści 30 % kosztów 
bezpośrednich 

oraz w odniesieniu do poszczególnych zada ń  zgodnie z tytułami wyszczególnionymi w Za łączniku nr 1 
do Porozumienia, stanowiącym Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zada ń  KOBiZE tj. 
zadanie 1 — Bilansowanie, zarządzanie, monitorowanie i prognozowanie emisji 
zadanie 2 - Bazy i rejestry danych 
zadanie 3 — Programy redukcji emisji i plany przydzia łu uprawnień  
zadanie 4 — Opiniowanie i weryfikacja 
zadanie 5 — Zabezpieczenie administracyjne i techniczne 

Instytut prowadzi odr ębne konto bankowe, na które Finansujący przekazuje środki finansowe na 
funkcjonowanie KOBiZE 
Wolne środki deponuje na lokatach krótkoterminowych a odsetki z tego tytu łu odprowadza na konto 
Finansuj ącego. Odsetki nie stanowi ą  przychodów Instytutu. 

Instytut sporządza roczne sprawozdanie z realizacji zada ń  i KOBiZE i przekazuje je Nadzoruj ącemu 
i Finansuj ącemu. 
Działalność  KOBiZE podlega corocznemu audytowi finansowemu. Opini ę  i raport z badania 
Instytut przedkłada Nadzoruj ącemu i Finansuj ącemu. 

H. Pomiar wyniku finansowego 
Instytut sporz ądza kalkulacyjny rachunek zysków i strat. Ewidencja kosztów prowadzona jest zarówno w 

układzie rodzajowym, jak i kalkulacyjnym. 

IH. Sposob sporządzania sprawozdania finansowego 

1) Sprawozdanie finansowe sporz ądzane jest zgodnie z za ł . nr  1 do ustawy o rachunkowo ści. 

Nie występują  zmiany w sposobie sporz ądzania sprawozdania finansowego za rok 2014 ,  w stosunku do 

sprawozdania za rok poprzedzaj ący - 2013 
2) W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany metod ksi ęgowań . 

3) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wyst ąpi ły po dniu bilansowym, a nie uwzgl ędnionych w bilansie i 

rachunku zysków i strat. 
Uwzględniono w bilansie i rachunku zysków i strat wszystkie zdarzenia, łącznie z decyzj ą  Finansuj ącego 

o uznaniu kosztów związanych z realizacj ą  zadań  KOBiZE w 2014 r. 
4) Dane sprawozdania finansowego Instytutu roku obrotowego zapewniaj ą  porównywalno ść  z danymi 

sprawozdania Instytutu roku soirzedzaj.ce.o. 

Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2014 r. przez Jadwig ę  Marchel Kancelari ę  
Biegłego Rewidenta z siedzib ą  w Siedlcach ustalono na kwotę  6.800,00 zł  netto, natomiast wynagrodzenie za 

przeprowadzenie audytu finansowego z realizacji zada ń  KOBiZE w 2014 r. ustalono na kwot ę  2.720,00 zł  netto. 

Grażyna Dębska-Dorrl i alc 	
~~~ 

Imię  i nazwisko oraz pc p1 osoby, 
której powierzono ottiV dzenie ksi ąg rachunkowych 

Barbara Gworek  

Imię  i nazwisko oraz podpis kjeroytnika jednostki 
` 

Sporządzono dnia 	Warszawa, 2015.03.19 



- Udzia ł  lub akcje 

- Inne ' asie warto ściowe 

- Udzielone pożyczki 

Instytut Ochrony Ś rodowiska 
Państwowy .Ins ty tut Badawczy 

00-548 Warszawa 
	

Zbiorczy Instytutu 
ul. Krucza 5/11 

Numer statystyczny 

BILANS 
Sporządzony na dzień  31.12. 2014 r. 

Wiersz 
Aktywa Stan na dzień  zamkni ęcia 

ksiąg rachunkowych 

roku poprzedniego roku bieżącego 

1. 2. 3. 

A. Aktywa trwale (art. 3 ust.1 pkt. 13) 7.685.278,30 7.742.052,76 

A.I.,  Warto ści niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, a rt .  
33) 

65.944,99 

Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 2) 

2. Wartość  firmy (art.  33 ust. 4) 

3. Inne warto ści niematerialne i prawne 65.944,99 
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 

A IIll. Rzeczowe aktywa trwale 7.619.333,31 7.652.151,27 

Srodki trwale (art .  3 ust. 1 pkt 15) 5.705.308,11 5.643.862,53 

1a. Grunty w łasne 229.805,83 223.782,80 

Grunty w łasne 178.818,00 178.818,00 

Prawo wiec_ystego u ytkowania gruntów 50.987,83 44.964,80 

lb Budynki, lokale i obiekty in żynierii lądowej i wodnej 3.934.137,21 3.804.377,46 

1c Urządzenia techniczne i maszyny 682.128,67 439.331,26 

1d Srodki transportu 9.340,00 

Iune środki trwale • 	849.896,40 1.176.371,01 
2. Środki trwale w budowie (art .  3 ust.1 pkt 16) 1.914.025,20 2.008.288,74 
3. Zaliczki na środki trwale w budowie 

A IH. 	Należności dlugoterminowe 

Il 	Od jednostek owiązanych _..--_-___._._.___-.--------__..-.__----------------- 	----_..__._._- 
2. 	Od pozostałych jednostek 

A IV. 	Inwes tycje dlugoteonrinowe (art. 3 ust.1 pkt 17) 
1. Nieruchomo ści 

2. Wartości niematerialne i prawne 

3. D ługoterminowe aktywa finansowe 

3a 	W jednostkach powi ązanych 

- Inne papiery warto ściowe 
- Udzielone pożyczki 

Inne dlugoterminowe aktywa finansowe 

Inne inwestycje dlugoterminowe 

A V. 	D ł ugoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 

Aktywa z tytu ł u odroczonego podatku dochodowego (art .  
37) 

lme rozliczenia mi ędzyokresowe 



2 

Ak 	wa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18) 36.247.035,51 36.513.897,65 
Za *as 1.296.592,74 1.618.108,43 
Materia ł  
POI s rodukty i produkty w toku 1.296.592,74 1.618.108,43 
Produkty  gotowe 
Towary  
Zaliczki na poczet dostaw 

Należności krótkoterminowe (art.  3 ust. 1 pkt 18c) 1.978.149,71 1.542.954,09 

.\t+r[aYA  1[U.YN Gr1.1 tI~ ll [~19C:f;ilPl.iY.~..~  
Z tytulu dostaw usług o okresie splaty: 

- do 12 miesi-c 

- powyżej 12 miesięcy 

Inne 

Należności od pozostplych jednostek I ,97R,149,71 1.54/.954,09 

Z ,tulu dostaw i us ł ug o okresie s s la ty :  1.782.621,95 1.300.684,04 
-  do 12 miesięcy 1.782.621,95 1.300.684,04 
-  so 	że' 12 miesi-c 
Z tytulu podatków, dotacji, ce ł , ubezpieczen spolecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczel 

26.621,64 36.583,95 

Inne 168.906,12 205.686,10 
Dochodzone pa drodze s ądowej 

Inwestycje krótkoterminowe art. 3 ust. I 
Pkt 17 i 18b) 

32.965.600,06 33.332.546,17 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 32.965.600,06 33.332.546,17 
W jednostkach powiązanych 

- udzial 	lub akcje 
- inne papiery wartościowe 

- udzielone po życzki 

- inne krótkoterminowe-aktywa finansowe 

W pozosta łych jednostkach 8.215.125,26 
-  udzial 	lub akcje 

- inne  •asierywarto ściowe 

udzielone pożyczki 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 8.2i 5.125,26 

.S  	•/.01:r=uu:r:liuuE:Iocenl: 24.750.474,80 33.332.546,17 
-  środki sieni- żne w kasie i na rachunkach 24.750.474,80 33.332.546,17 
- inne środki sieni- żne 

- inne aktywa pieni ężne (np. odsetki od lokaty 
terminowej 

Inne inwestycje krótkoterminowe 

Krótkoterminowe rozliczenia mi dz okresowe 6.693,00 20.288,96 
Suma aktywów 43.932.313,81 44.255.950,41 

B1, 

2. 
3. 
4. 
5. 

B H. 

1. 
1a 

lb. 
2. 

2a 

2b 

B IV. 



Barbara Gworek 

Imi ę  i nazwisko oraz podpis kierownika 

1 

Wiersz 

L
i  

Pasywa 
Stan na dzie ń  zamkni ęcia 

łasi g rachunkowych 

roks poprzedniego 
L 

roku bieżącego 

2 3. 

35 230.888,23 [ 

4.  4.  

36.045.150,26 i F. Kat tal (fundusz) w ł asny 	 Jl_ 
1 1. Ka ital (fundusz) podstawowi 		 	][ 

Należne lecz nie wniesione wk ł ady na poczet kapitale 
podstawowego (wielko ść  ujemna) 

22.786.124,27 
- 

I-  22.786.124,27 
- 

1 

H. 

III. Udzia ł y (akcje) wlasne (wielko ść  ujemna) - 
_ IIV. Y(a 	ital 	fundusz) za asow )   - - 

V. Ka ital (fundusz) rezerwowe z aktualizacji wyceny 454.225,61 454.225,61 
r 	@' I. Pozostale ka ital 	(fundusze) rezerwowe 8.490.202,65 

-- 
11.390.202,65 

i VIII. Z sk (strata) z lat able Iy9h - 

VIII. 
--_--  ________ 

Zysk (strata) netto) 3.500.335,70 Y 414.597,73 
IX. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego 

(wielkość  ujemna) 
- - 

B. Zobowi ązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na 
zobowihzania (art.3 ust.1 pkt 21, art.35d i 37) 

8.701.425,58 r 
L 

8.210.800,15 

rI. Rezerwy na zobowi ązania I 	 -  - 
1. Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego (art. 

37) 

-  r 

L 

- 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - L - 

- d ł ugoterminowe - 

- krótkoterminowe - - 
3. Pozostale rezerwy - 

- d ł ugoterminowe -1 

—1 - krótkoterminowe - 

E1. 	--1 Zobowi zania d ł ugoterminowe 

1.  
2. 

Wobec jednostek powi ązanych 	 I -  - 
Wobec pozostalychjednostek 	 J - - 

2a Kredyt 	i .ożyczki 	 i - - 
2b 

 

Z tytu łu emisji d ł użnych papierów warto ściowych - - 

2e Inne zobowi ązania finansowe - - 
2d Inne - - 

IIII. Zobowiązania krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 22) 5.546.758,73 5.595.267,93 

1. 	7 Wobec jednostek powi ązanych 

12 Z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalno ści: - 

- do 12 miesi ęcy - 

- powy żej 12 miesięcy 1 1 
1b Inne 

2. Wobec 	ozostal ch jednostek 4.725.925,641 5.047.484,03 
2a Kredyty i pożyczki - 

2b Z t 	u łu emisji dlużnychpapierów warto ś ciowych 	_ _ 	 I - 

2c Inne zobowi ązania finansowe - 

2d Z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalno ści: 3.299.349,80 2.911.964,55 
- do 12 miesi ęcy 3.299.349,801 2.911.964,551  
- powyżej 12 miesi ęcy - 

2e Zaliczki otrzymane na dostawy 373.550,00 856.731,29 
21.  Zobowiazania wekslowe - 
2 •  Z tytulu podatków, cel, ubezpieczen i innych świadczeń  958.663,29 1.062.451,72 
2h Z tytulu wynagrodze ń  40.297,42 158.936,66 
2i Inne 54.065,13 57.399,81] 
3. Fundusze specjalne 	 1 __ 	820.833,09 547383,90 

III. 

_ 

Rozliczenia mi dz okresowe 	 -1 3.154.666,85 L 2.615.532,22 

1. Ujemna wartość  firmy (art .  33 ust. 4, a rt .  41 ust.1 pkt 3, 
art ,  44b ust. 11) 

- 

2. Inne rozliczenia mi ędzyokresowe (art. 39 ust. 2 art.41)  
- d ł ugoterminowe 

3.154.666,85 		 
1.188.939,86 

2.615.532,22 
1.453.262,72 

krótkoterminowe 1.965.726,99 1.162.269,50 

1 
Suma pasywów 43.932.313,81 44.255.950,41 

Warszawa, 2015.03.19 
Sporządzono dnia 06w--ny tSit F`~~w; 

Grażyna D ębska-Dominiak i  

a,~«,;y„at I)a1~s!tcr I1D»I ż tliak 
Imi ę  i nazwisko oraz podpis osoby, 

której powierzono prowadzenie ksi ąg rachunkowych 
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29.212.645,13 33.0Ø1.5m7,52 

22.203.368,38 23.917.601,50 

I. 

II.   

III. 

J. 

I. 

940.368,33 

186.187,01 

110.492,92 

728.218,45 

42.748,28 

6.801,17 
75.694,09 	35.947,11 

623.491,10 

Instytut Ochrony Ś rodowiska 
Państwowy Instytut Badawczy 

00-548 Warszawa 
ul. Krucza 5/11 

Nr statystyczny 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
(wariant kalkulacyjny) 

Zbiorczy Instytutu 

Sporządzony na dzićrń  31 grudnia 2014 r.  

Kwota za rok Wiersz Trek 

ubiegØ 	Inietący 

A. PRZYCHODY NETTS ZE SP',' ZEDAZY 
PRO IJKT6W, TOWAR6W I IdIATEItIALDW 
w tym: 
-od jednostek powiązanych 
Przychody netto ze sprzedaży produktów 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materialów 

K SZTY SP "; ZEDANYCH PRODUKTOW, 
TOWA "®W I MATE'" IAŁOW 
w tym: 
- jednostkom powiązanym  
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 

I.  
II. 

B. 

33.081.587,52 29.212.645,13 

23.917.601,50 22.203.368,38 

9.163.986,02 7.009.276,75 

6.989.774,36 
2.174.211,66  

943.644,33 

6.792.224,12 
217052,63 
728.218,45 

3.276,00 

Wartość  sprzedanych towarów i materialów 
ZYSK (STRATA) UTTO ZE SP !": ZE ,Ii a 7LY (A-B) 

K SZTY SP ZE ,I AZY 
C®LNEG ZARTG ^- II>U 

ZYSK (STRATA) ZE SPRZE AZY (C-D-E) 

POZOSTAŁE P I' ZYCHODY OPERACYJNE 
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwalych  
Dotacje  
Inne przychody operacyjne 

POZ STALE KOSZTY OPERACYJNE 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwalych 
Aktualizacja warto ści aktywów niefmansowych 
Inne koszty  operacyjne 

ZYSK (ST ° TA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
(F+G -H)  
PRZYCHODY FINANSOWE 

Dywidendy i udzia ły w zyskach 
w tym:  
- od jednostek powi ązanych  

2.931.668,98 	902.522,80 

588.145,90 II. Odsetki 
w tym:  
- od jednostek . owiązanych 

III. Zysk ze zbycia inwestycji  
IV. Aktualizacja warto ści inwestycji 

518.397,00 

V. 	Inne 	 35.345,20 	54.002,81 



ZYSK (STRATA) NETT (N-O-P) 

ZYSK (STRATA) Z DZIAIE,ALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ I+J-K 

WYNIK ZDARZEIV NADZWYCZAJNYC 
(M.I.-M.II.) 

Zyski nadzwyczajne 

Straty nadzwyczajne 

3.555.094,70 

65,38 
KOSZTY FINANSOWE 65,38 127,88 K. 

PODATEK OCHODOWY 54.759,00 

POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE 
ZYSKU (ZWI', KSZENIE STRATY) 

3.500.335,70 

I. 

ZYSK (STRATA) BRUTT (L+M) 3.555.094,70 

1.414.597,73 

Odsetki 
w m: 
- dla jednostek • owi. zanych 
Strata ze zb cia inwestycji 
Aktualizac'a warto ści inwest c'i 
Inne 

1.474.794,73 

127,88 

Barbara Gworek 	 
1. Imię  i nazwisko oraz p/ódpis 

kierownika jednostki 

.2015 r. 

2. Data podpisu 

Warszawa, 2015.03.19 
Sporządzono dnia 

Grażyna Dębska-Dominiak 	  
1. Imię  i nazwisko oraz podpis osob 

prowadzącej księgi rachunkow6`' 

;;. 	.2015r. 

2. Data podpisu 



Zbiorczy Instytutu 

INII f tut UUIKUNY SKUUUWISKA 
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa 

trale tel. 22 375 .05-11, fax 22 37 55-05-0~ 
NIP 	e 	- 

jednostki Piecz

z

ęć  

jednostki 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 

PIENII 2NYCH 
(Metoda pośrednia) 

za okres 
od dnia: 01.01.2013 r. do dnia: 31.12,2013 r. 

i 
od dnia: 01.01.2014 r. do dnia: 31.12.2014 r. 

Przeznaczenie formularza 

➢ 	Pierwszy Mazowiecki 
Urząd Skarbowy 

)>Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy 
➢ 	Ministerstwo Środowiska 
➢ 	Rada Naukowa ZO Ś -PIB 
> 	a/a 

(Keton, NIP) 

tai 	t 
Treść  za rok 2013 za rok 2014 

1. 2. 3. 
A. PRZEPŁYW ŚRO KÓW P1ENIEŻNYC ! Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
L Zysk (strata) netto +3.500.335,70 +1.414.597,73 
H. Korekty razem +848.817,94 -224,772,53 

1) 	Amortyzacja 1.090.643,94 849.304,331 

-83.199,70 
2) 	Zyski / Straty z tytu łu różnic kursowych 
2) 	Odsetki i udzialy w zyskach (dywidendy) -45.125,26 
4) 	Zysk / Strata z dzia łalności inwestycyjnej +6,99 
5) 	Zmiana stanu rezerw 
6) 	Zmiana stanu zapasów ±246.891,60 -321.515,69 
7) 	Zmiana stanu należności -880.387,43 +435.195,62 
8) 	Zmiana stanu zobowi ązań  krótkoterminowych (z wyj ątkiem pożyczek i 

kredytów) 
+1.501.337,27 -551.826,50 

9) 	Zmiana stanu rozlicze ń  międzyokresowych -1.064.549,17 -552.730,59 
10) Inne korekty 

HI. Przep ływy pieniężne netto z dzia łalno ści operacyjnej (I+/-II) 4.349.153,64 1.189.825,20 
PRZEPLYWY ŚRODKOW ,"IENIEŻNYCØ Z DZIALALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

I. Wplywy 3.276,00 8.298.324,96 
1. 	Zbycie warto ści niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwalych 
3.276,00 

2. 	Zbycie inwestycji w nieruchomo ści oraz warto ści niematerialne i prawne 
3. 	Z aktywów finansowych, w tym: 8.298.324,96 

a) w jednostkach powi ązanych 
b) w pozostałych jednostkach 8.298.324,96 

- 	zbycie aktywów finansowych 8.170.000,00 
- 	dywidendy i udzialy w zyskach 
- 	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
- 	odsetki 128.324,96 
- 	inne wplywy z aktywów finansowych 

4. 	Inne wplywy inwestycyjne 
II. Wydatki 10.204.738,53 906.078,79 

1. 	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwalych 

2,034.738,53 906.078,79 

2. 	Inwestycje w nieruchomo ści oraz warto ści niematerialne i prawne 
3. 	Na aktywa finansowe, w tym: 8.170.000,00 

a) 	w jednostkach powiązanych 
b) 	w pozostałych jednostkach 8.170.000,00 

- 	nabycie 'aktywów finansowych 8.170.000,00 
- 	udzielone pożyczki długoterminowe 

4. 	Inne wydatki inwestycyjne 
III. Przeplywy pieni ężne netto z dzia łalności inwestycyjnej (I-II) -10.201.462,53 7.392.246,17 

PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

I

C. 

 I. WptywY  



Imię , nazwisko i podpis kierownika jednostki 
Grażyna Dębska-Dominiak 	 
Imię , nazwisko i podpis osoby sporządzajićej? 	 u.,.r I).  

1. 	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dop łat do kapitału) 

2. 	Kredyty i pożyczki 
3. 	Emisja dłużnych papierów warto ściowych 
4. 	Inne wpływy finansowe 

II. Wydatki 
1. 	Nabycie udziałów (akcji) własnych 
2. 	Dywidendy i inne wyp łaty na rzecz właścicieli 
3. 	Inne, niż  wypłaty na rzecz w łaścicieli, wydatki z tytu łu podziab: zysku 
4. 	Spłaty kredytów i pożyczek 
5. 	Wykup dhiżnych papierów warto ściowych 
6. 	Z tytułu innych zobowi ązań  finansowych 
7. 	Płatno ści zobowi ązań  z tytułu umów leasingu finansowego 
8. 	Odsetki 
9. 	Inne wydatki finansowe • 

III. Przep ływy pieniężne netto z dziala łności finansowej (I-II) 
m. PRZEPŁYWY•PIENIE,LNE NETTO RAZEM (A.III.+ / - : ,III,+ / -C.III.) 5.852.308,89 8.582.071,37 
E. BILANSOWA ZMIANA Ś ." SDKOW PIENIEtNYC' ', w tym: -5.852;308,89 8.582.071,37 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 
F. Ś " •DIU PIENIgtNE NA POCZ4TEK OKRESU 30,602.783,69 24.750.474,80 

O. ŚRODKI PIENIEtNE NA KONIEC ,l. IKRESU ()F+ / - D), w tym: .24.750.474,80 33.332.546,17 
o ograniczonej mo ż liwo ści dysponowania  1.320 891,23 2.033.436,90 

Warszawa, 19.03.2015 r. 
miejscowość , data sporządzenia / 



ILp • Wyszczególnienie 2013 rok 2014 rok l 

INSTITUT OCHRONY RODOWISKA 

PANSTW©WY INSTITUT BADAWCZY 

ul. Krucza 5/11d; 00-548 Warszawa 

centrala tel. 22 375-05-11, fix 22 375115 -~'  

NIP SØj~~~~Nq~~~ 	STYTUT OCHRONY SRODOWISKA -PA ŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
00 -548 Warszawa, ul. Krucza 5/11 

ZBIORCZY 
Zestawienie zmian w kapitale ( funduszu ) w łasnym 

I:. Kapita ł  (fundusz) wlasny:na początek okresu (BO) 32.430.552,53 	35.230.888,23 

' * korekty błędów podstawowych 

La. Kapitał  `(fundusz) wlali yna początek okresu (BO) po korektach '- 32.430.:552;53 	35.230.888,23' 

Kapitał  (fundusz) podstawowy na początek okresu 22.785.222,68 	22.786;124,27, 

1.1. Zmiany kapitalu (funduszu) podstawowego 901,59', 	 0,00; 

a) zwiększenie (z tytu łu) 41.000,49 	38.526,09 

- odpisu z zysku 

- aparatury przej ętej z tematów 

- nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego 

- zmniejszenia funduszu z aktualizacji 901,59' 

- amortyzacji śr. trwalych 0/Wroclaw (zwiększającej fundusz wydzielony) 40.098,90; 	38.526,09:; 

b) zmniejszenie (z tytulu) 40.098,90 	38.526,09 

- umorzenia śr. trwalych 0/Wroclaw (zmniejszaj ące fundusz wydzielony) 40.098,90;'; 38.526,09 

22.786.124,27' 1.2. Kapital (fundusz) podstawowy na koniec okresu) 22.786.124,27!; 
2. 1®Talcåne:wplaty'ńa kapitel podstawowy na początek okresu  

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał  podstawowy F 

a) zwiększenie (z tytulu) 

b) zmniejszenie (z tytulu) 
- 

2.2. Należne wpłaty na kapitał  podstawowy na koniec okresu 

3..: Udzialy (akcje) własne na początek okresu 

a) zwiększenie 

b) zmniejszenie 

3:1. Udzialy (akcje) w łasne na koniec okresu 

4 Kapital `(fundusz) zapasowy na pocz ątek okresu 

4.1. Zmiany kapitalu (funduszu) zapasowego 

a) zwiększenie (z tytulu) 

b) zmniejszenie (z tytułu) 

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 

5. Kapital (fundusz) z aktualizacyj wyceny na pocz ątek okresu 455.127,20 454 225,61 

5.1. Zmiany kapitalu (funduszu) z aktualizacji wyceny -901,59'' 

a) zwiększenie (z tytulu) 

b) zmniejszenie (z tytulu) 901,59 

- likwidacji środka trwałego 901,59 

52. , Kapitał  (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 454.225,61 454.225,61 

6. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe na pocz ątek okresu 5.743.548,29: 8.490.202,65 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2.746.654,36 2.900.000,00 

a) zwiększenie (z tytu łu) 2.746.654,36 3.164.693,37 

- odpisy z zysku zg. z ustawą  o instytytach badawczych 2.746.654,36 3.164.693,37 

b) zmniejszenie (z tytulu) 264.693,37 

- pokrycie straty w 0/Wroclaw 264.693,37 

6.2. Pozostale kapita ły (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 8.490.202,65 11.390.202,65 

7. Zysk (strata) z lat ubieglych na pocz ątek okresu 

7.1. Zysk z lat ubieglych na początek okresu 

* korekty b łędów podstawowych 



Warszawa, 2015.03.19 

Grażyna Dębska-Dominiak ]Barbara Gworek 

7.2. Zysk z lat ubieglych na początek okresu, po korektach 

zwiększenie (z tytu łu) 

zmniejszenie (z tytu łu) 

Zysk z lat ubieglych na koniec okresu 

Strata z lat ubieglych na pocz ątek okresu 

_ * korekty błędów podstawowych 

Strata z lat ubieg łych na początek okresu, po korektach 

. zwiększenie (z tytu łu) 

zmniejszenie (z tytu łu) 

7.6. 

7.7. 

Strata z låt ubieg łych na koniec okresu 

Zysk (strata) z lat ubieg łych na koniec okresu 

Wynik netto 4 	~ 	I 	_' 

zysk netto 

 

3.500.335,70 	1.414.597,73 

strata netto 

II. 

odpisy z zysku._.,. 

Ka '  ita ł  (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 35.230.588,23, 

III Kapita ł  (fundusz) vAasaay po uwzgl ędnieniu propoQaowaru?.go podzialu zysku i 

(pokrycia straty) 	 ~ 

35.230.888,23 M 



INFORMACJA DODATKOWA 
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

INSTYTUTU OCHRONY ŚRODOWISKA 
PASISTWOWEGO INSTUTUTU BADAWCZEGO 

ZA ROK 2014 

Sprawozdanie finansowe Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowego Instytutu 
Badawczego sporządzone zostało na dzień  31.12.2014 r. w oparciu o obowi ązujące 
przepisy ustawy o rachunkowo ści z dnia 29 wrze śnia 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 
2013 roku, poz. 330) i obejmuje dane O środka Głównego IO Ś-PIP w Warszawie, w tym 
Krajowego ®środka Bilansowania i Zarządzania Em.isjaini, oraz Oddziału IOŚ-PIB we 
Wroclawiu. 

Rokiem obrotowymi Instytutu jest rok kalendarzowy. 

AKTYWA TI':WALE — pozycja A bilarisu (Aktywa) 

Szczegó łowy zakres zmian warto ści grup rodzajowych środków trwalych oraz 
warto ści niematerialnych i prawnych Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowego 
Instytutu Badawczego oraz O środka Głównego w Warszawie przedstawiono w tabelach nr 
1 —3. 
W tym warto ść  nabytych środków trwalych i warto ści niematerialnych i prawnych 
wyniosła 1.280.703,07 zł  z czego 33 498,18 zł  stanowią  zakupy dla KOBiZE finansowane 
ze środków NFOŚ iGW, 234.011,28 zł  zakupy aparatury naukowo-badawczej zaliczanej 
do środków trwalych obci ążaj ącej koszty badań  naukowych finansowanych z dotacji 
podmiotowej. 

Prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz grunty otrzymane na podstawie umowy 
nieodpłatnego przeniesienia własno ści nieruchomo ści - otrzymane od Skarbu Państwa — 
zgodnie z decyzj ą  Dyrektorainstytutu zostaly wycenione wg zn anej warto ści historycznej. 
Prawo wieczystego u żytkowania gruntu po łożonego we Wroclawiu wycenione zosta ło 
zgodnie z warto ścią  podana przez Prezydenta miasta Wroc ławia. 

Otrzymane od Skarbu Pa ństwa grunty wprowadzone zostaly do ewidencji w 
korespondencji z funduszem jednostki badawczo-rozwojowej zgodnie z Rozporz ądzeniem 
Ministra Nauki z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegó łowych warunków gospodarki 
finansowej jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 153, poz. 1764). 



Sprawozdanie finansowe 2014 r. IO Ś-PIB 

Praw użytkowania wieczystego dotyczy:  

gruntu zabudowanego o pow. 644 m2 po łożonego w Warszawie, przy ul. Kruczej 
5/11, wpisanego do księgi wieczystej nr WA4M/00386.689/7 z dnia 07.09.2011 r. 
Właścicielem gruntu jest Skarb Pa ństwa, 
gruntu zabudowanego o pow. 4.279 m2  położonego w Warszawie, przy ul. 
Kolektorskiej 4, wpisanego do ksi ęgi wieczystej nr WA1M/00102508/0 z dnia 
26.06.2013 r. 
Właścicielem gruntu jest Skarb Pa ństwa, 
gruntu niezabudowanego o pow. 34.400 m 2  po łożonego w miejscowo ści Jasieniec, 
gmina Kruklanki, wpisanego do księgi wieczystej nr Oh10/0001864.6/4 z dnia 
21.07.2008 r. 
Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, 
gruntu zabudowanego o pow. 2.215 m 2  położonego we Wroclawiu, przy ul. 
Kleczkowskiej 52b, wpisanego do ksi ęgi wieczystej nr WR1K/00093965/0 z dnia 
29.08.2007 r. 
Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, 
gruntu zabudowanego o pow. 878 m2 po łożonego we Wroclawiu, przy ul. 
Wyspiańskiego 39a, wpisanego do ksi ęgi wieczystej nr WR1K/00277437/4 z dnia 
15.10.2010 r. 
Właścicielem gruntu jest Skarb Pa ństwa. 

Prawo własności dotyczy gruntu o pow. 107,8457 hå po łożonego w miejscowo ści 
Żabinka i Jasieniec, gmina Kruklanki, wpisanego do ksi ęgi wieczystej nr OL 1 0/00.31205/8 
z dnia 9.03.2008 r. 

Środki trwałe w budowie — dotyczy przedsięwzięć  związanych z ulepszeniem i 
modernizacj ą . Jest to następuj ące zadanie inwestycyjne: 

> Aranżacja pomieszczeń  laboratoryjnych i dostosowanie dla potrzeb pracowników 
IOŚ -PIB w budynku przy ul. Kolektorskiej 4 w Warszawie —1.751.788,74 z ł  

oraz 

Projekt i budowa budynku IOŚ  — PIB przy ul. Kolektorskiej 4 — 265.500,00 zł  



Stopień  

Wyszczególnienie 
Wartość  począ tkowa Umorzenie Wartość  

netto na 
umorzenia 

w% 
Stan na 

dzień  
Zmian 	w ci .•: u roku Stan na 

dzień  
Stan na 
dzień  

Zmiany w ciągu roku Stan na 
dzień  

dzień  
31.12.2014 na dzieli 

31.12.2014 
31.12.2013 Przychody ozchody 31.12.2014 31.12.2013 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2014 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 
76 264,27 6-023,03  82 287,30 223782,80 27% 

• 
76 264,27 6 023,03 82 287,30 

178 
44 

818,00 
964,80 65% 

2 001 138,21 147 959,75 2 149 097,96 3 804 377,46 36% 

3 342 252,45 370 981,95 67 928,20 3 645 306,20 439 331,26 89% 

1 094 355,62 9 340,00 1 103 695,62 100% 

9 032 206,56 598 653,20 1 288,93 9 629 570,83 1 176 371,01 89% 

15 546 217,11 1 132 957,93 69 217,13 16 609 957,91 5 643 862,53 75% 

2 008 288,74 

15 546 217,11 1 132 957,93 69 217,13 16 609 957,91 7 652 151,27 68% 

2 505 590,20 90 970,68 2 000,00 2 594 560,88 89 901,49 97% 

18 051 807,31 1 223 928,61 71 217,13 19 204 518,79 7 743 052,76 71% 

2. Budynki i budowle 
w tym: 

-  mieszkalne 

3. Maszyny i 
urządzenia 

4. Srodki trans .ortu 
5. Pozostałe środki 

trwale 
6. Razem środki 

trwa łe 
7. Srodki trwale w 

budowie 
8. Razem rzeczowe 

aktywa trwale 

9. Wartości niemat. 
i .rawne 

10.Ogółem 

1. Grunty własne 
w tym: 
- grunty własne 
- prawo wiecz..użyt 

178 818,00 
127 252,10 

5. 
306 070,10 

178 818,00 
127 252,10 

5 935275,42 18 200,00 

4 024 381,12 128 184,54 67 928,20 

1 103 695,62. 

9 882 102,96 925 127,81 1 288,93 

21 251 525,22 1 071 512,35 69 217,13 

1 914 025,20 94 263,54 

23 165 550,42 1 165 775,89 69 217,13 

2 571 535,19 114 927,18 2 000,00 

25 737 085,61 1 280 703,07 71 217,13 

5 953 475,42. 

4 084 637,46 

1 103 695,62 

10 805 941,84 

26 946 571,55 

4. 3. 2. 
306 070,10 

22 253 820,44 

2 008 288,74 

24 262 109,18 

2 684 462,37 

Sprawozdanie finansowe 2014 r. IOŚ-PIB 

Tabela nr 1 

ktODICI TRWALE I WAI3TOgCI NIEMATERiAI..NE I PRAWNE 
INSTYTIJT OCHRONY gIgODOWISICA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

STAN NA DZIEN 31a12a2014 



Zmiany w ciągu roku 

Przychody 
	

Rozchody 

Stan na 
dzień  

31.12.2014 
3. 5. 4. 

306 070,10 
s.  

82 287,30 

Zmiany w ciągu roku 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Sprawozdanie finansowe 2014 r. IO Ś-PIB 

Tabela nr 1 a 
Ś14ODKI TRWALE I WART S'  NIEMATERIALNE I PRAWNE 

INSTYTUT OCHRONY RODOWISKA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
STAN NA DZIEŃ  3I.12.20Il4 

(z wy łgczeniem finansowanych ze środków KOBiZE) 

Wartok początkowa 	 Umorzenie 

Stan na 
dzień  

31.12.2014 
9. 

76 264,27 

178 818,00 
127 252,10 82 287,30 76 264,27 

2 095 576,04 

1 736 734,27 

1 103 695,62 

1 954 306,53 

1 806 939,06 

1 094 355,62 

925 127,81 	1 288,93 	10 706 425,94 9 550 451,87 8 965 106,42 

1 052 816,35 	69 217,13 	19 663 636,53 14 568 745,10 13 896 971,90 

94 263,54 	 2 008 288,74 

1 147 079,89 	69 217,13 	21 671 925,27 14 568 745,10 13 896 971,90 

100 125,00 	2 000,00 	855 404,80 777 153,12 749 796,38 

1 247 204,89 	71 217,13 	22 527 330,07 15 345 898,22. 14 646 768,28 

Wyszczególnienie 

1. 
1. Grunty w łasne 

w tym: 
- grunty własne 
- prawo wiecz..użyt 

2. Budynki i budowle 
w tym: 
- mieszkalne 

3. Maszyny i 
urz.dzenia 

4. Srodki transportu 
5. Pozostałe środki 

trwale 

6. Razem środki 
trwale 

18 800 061,62 
7. Środki trwale w 

budowie 	 1 914 025,20 
8. Razem rzeczowe 

aktywa trwale 	20 714 086,82 

9. Warto ści niemat. 	757 279,80 
i prawne  

10: Ogólem 	 21471366,62. 

Stan na 
dzień  

31..12.2013 
6. 	 7. 

6 023,03 

6 023,03 

	

117 747,72 	67 928,20 

	

9 340,00 	 -  

	

586 634,38 	1 288,93 

	

861 014,64 	69 217,13 

	

861 014,64 	69 217,13 

	

29 356,74 	2 000,00 

	

890 371,38 	71 217,13 

Stopień  
umorzenia 

w% 
na dzień  

31.12.2014 

10. 

223 782,80 

178 818,00 

	

44 964,80 	68%  

	

3 590 287,35 	37% 

	

124 847,21 	93% 

100%  

	

1 155 974,07 	89%  

	

5 094 891,43 	74% 

2 008 288,74  

	

7103180,17 	67% 

	

78 251,68 	91% 

	

7 181 431,85 	68% 

Stan na 
dzień  

31.12.2013 
2. 

306 070,10 

178 818,00 
127 252,10 

5 667 663,39 

1 940 045,45 

1 103 695,62 

9 782 587,06 

	

18 200,00 	- 	 5 685 863,39 ' 	1-41 269,51 

	

109 488,54 	67 928,20 	1 861 581,48 

1 103 695;62 

Wartość  
netto na 

dzień  
31.12.2014 

11. 
27% 



SRODICI T WALE I WAIST S. CI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
OS'  ':O il'EIC GLOWNY W WARSZAWIE 

STAN NA I➢ŻIEN 31.1202014 

Wyszczególnienie 

1. Grunty własne 
w tym: 
- grunty własne 
- prawo wiecz..u żyt. 

2. Budynki i budowle 
w tym: 

-  mieszkalne 
3. Maszyny i 

urządzenia  
4. Środki transportu  
5. Pozostałe środki 

trwale 

6. Razem środki 
trwale 

7. Środki trwale w 
budowie 

8. Razem rzeczowe 
aktywa trwale  

9. Warto ści niemat. 
prawne  
10.Ogółem 

Informacje liczbowe 

Stopień  
Wartość 	umorzenia 
netto na 	w cyo 

dzień   
31.12.2014 	na dzień  

31.12.2014 

178 818,00 

	

3 178,06 ' 	75% 

	

3 501 070,29 	29% 

436 765,20 	89% 

100% 

	

1 161 669,97 	89% 

	

5 281 501,52 	74%  
2 008 288,74 

7 289 790,26 ' 68% 

	

89 901,49 `. 	97% 

71% 

Stan na 
dzień  

31.12.2013 

2. 

Przychody 	Rozchody 

Wartość  początkowa 

Zmiany w ciągu roku 
dzień  

31.12.2013' Zwickszenia Zmniejszenia 

Stan na 	Zmiany w ciągu roku  

6. 

Umorzenie 

Stan na 
dzień  

31.12.2014 

191 632,50 191 632,50 

178 818,00 
12 814,50 

4 905 173,02 

178 818,00 
12 814,50 

4 923 373,02 

	

9187,77 	448,67 

	

1 299 744,82 	122 557,91 1 422 302,73 
9 636,44 

3 587 022,10 

1 056 995,62 

19 464 543,06 

9 347 210,96 

20 466 838,28 ; 14 175 239,01 	1 079 314;88 	69 217,13 

10 271 049,84 '', 8 524 499,04 	586 169,76 1 288,93 

15 185 336,76 

9 109 379,87 

22 475 127,02 j 14 175 239,01 	1 079 314,88 

2 000,00 2 571 489,03 

zawarte w tabeli zapewniają  porównywalność  danych sprawozdania finansowego za okres poprzedzaj ący ze sprawozdaniem za, rok obrotowy 

9 187,77 

94 263,54 1 914 025,20 

1 165 775,89 69 217,13 

1 056 995,62 

15 185 336,76 69217,13 

Stan na 
dzień  

31.12.2014 

3 963 530,96 128 184,54 67 928,20 4 023 787,30 'i 3 284 811,76 	370 138,54 

1 056 995,62 ! 1 056 995,62 

21 378 568,26 

2 548 463,34 

23 927 031,60 1 280 703,07 71 217,13 25 136 517,54 ; 16 657 757,36 	1 170 285,56 

114 927,18 2 000,00 	2 661 390,52 	2 482 518,35 	90 970,68 

10. 
181 996,06 ' 	5% 

71 217,13 17 756 825,79  7 379 691,75 

3. 5. 

18 200,0.0 

1 288,93 

1 071 512,35 69 217,13 

925 127,81 

9. 
448,67 - 9 636,44 

2 008 288,74 
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TRWALE I WART A'  NIEMATE ALNE I PRAWNE 
Tabela Nr 2a 

`0? AROI➢EK GL6Wfi1Y W WARSZAWIE 
STAN NA I➢ZIEfI 3L12.2014 

(z wyłączeniem finansowanych ze środków KOBiZE) 

Wyszczególnienie 
Wartok początkowa Umorzenie 

9
~  	 

Wartość  
netto na 

dzień  
31.12.2014 

10. 

Stopień  
umorzenia 

w% 
na dzień  

31.12.2014 

11. 

dziett 
31.12.2013 	Przychody 

Stan na 	Zmiany w ciągu roku Stan an 
dziertń  

31.12.2014 

5. 

Stan na 
dzieti 

6. 

Zmiany w ciągu roku Stan na 
dzień  

31.12.2014 

3. 

Rozchody 

4. 

31.12.2013 	Zwiększenia 

7. 

Zmniejszenia 

8. 1. 2. 
1. Grunty wlasne 

w tym: 
- grunty wlasne 
- prawo wiecz..uzyt. 

191 632,50 191 632,50 9 187,77. 448,67 9 636,44 181 996,06 5% 

178 818,00 
12 814,50 

178 818,00 
12 814,50 9 187,77 448,67 9 636,44 

178 818,00 
3 178,06 75% 

2. Budynki i budowle 
w tym: 	. 

mieszkalne 

4 637 560,99 	18 200,00 4 655 760,99 1 252 913,14 115 867,67 1 368 780,81 3 286 980,18 29% 

3. Maszyny i 
Trządzenia 

1 879 195,29 109 488,54 67 928,20 1 800 731,32 1 751 524,67 	116 904,31 67 928,20 1 678 449,57 
122 281,75 

93% 	• 

4. Srodki transportu 1 056 995,62 1 056 995,62 1 056 995,62 1 056 995,62 100% 
5. Pozosta łe środki 

trwale 
9 247 695,06 	925 127,81 1 288,93 10 171 533,94 8 457 398,90 	574 150,94 1 288,93 9 030260,91 

1 141 273,03 
89% 

6. Razem środki 
trwale 

17 013 079,46 1 052 816,35 69 217,13 17 876 654,37 12 525 993,80 	807 371,59 69 217,13 13 144 123,95 4 732 530,42 74% 

7. Środki trwale w 
budowie 

1 914 025,20 	94 263,54 2008 288,74 2 008 288,74 

8. Razem rzeczowe 
aktywa trwale 18 927 104,66 

1 147 079,89 69 217,13 19884 943,11 12 525 993,80 	807 371,59 69 217,13 13 144 123,95 6 740 819,16 .66% 

9. Warto ści niemat. 
prawne 

734 207,95 	100 125,00 2 000,00 832 332,95 726 724,53 	29 356,-74 2 000,00 754 081,27 78 251,68 91% 

10. Ogólem 19 661 312,61 1 247 204,89 71 217;13 20 717276, 13 252 718,33 	836 728,33 71 217,13 13 898 205,22 6 819 070,84 67% 

Informacje liczbowe zawarte w tabeli zapewniaj ą  porównywalność  danych sprawozdania finansowego za okres poprzedzaj ący ze sprawozdaniem za rok obrotowy 

~I3O~I~I 
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Zmian w 	u roku 
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gIgODICI TRWALE I WAIBTOACI NIEMATERIALNE I 
OSRODEK GE.®ØTY W WARSZAWIE 

STAN NA DZIEN 31.12.2014 
znansowane wy łącznie ze środków KOBiZE) 

Zmniejszenia 

8. 

Stan na 
dzień  

31,12.2014 
5. 

99 515,90 

2 590 183,91 

2 590 183,91 

1 829 057,57 

4 419 241,48 

Zwiększenia 

7. 

265 253,05 

61 613,94 

333 557,23 

Stan na 
dzień  

31.12.2013 
9. 

53 521,92 

1 908 571,93 

79 118,96 

2 04/ 212,81 

2 041 212,81 

1 817 407,76 

3 858 620,57 

Wartość  
netto na 

dzień  
31.12.2014 

Stopiern 
umorzenia 

w %® 

na dziew 
31.12.2014 

Wartość  początkowa Umorzenie 

Stan na 
dzień  

31.12.2013 

Zmiany w ci.•i __u roku 

6. 

Stan na 
dzień  

31.12.2013 

267 612,03 

2 084 335,67 	18 696,00 

7. Srodki trwale w 
budowie 

8. Razem rzeczowe 
ak  wa trwale  

9. Warto ści niemat. 
i i rawne 

5. Pozostałe środki 
trwale  

6. Razem środki 
trwale 

10. Ogó łem 

2 451 463,60 

2 451 463,60 	18 696,00 

L814 255,39 

99 515 ,90 

18 696,00 

14 802,18 

267 612,03  ; 	46 831,68 	6 690,24 

2 223 055,98 ; 	1 535 313,39 	253 234,23 

67 100,14 	12 018,82 

1 649 245,2 1 	-265.253,05 

Rozchody Przychody 

4. 3. 

4 265 718,99 33 498,18 

Tabela Nr 3 
PRAWNE 

1 649 245,21 

1 755 793,82 

3 405 039,03 

11. 10. 

214 090,11 

86% 314 484,05 

80% 20 396,94 

79%® 548 971,10 

79% 548 971,10 

99% 11 649,81 

560 620,91 
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Należności długoterminowe - 
Należności długoterminowe nie występuj ą . 

AKTYWA OBROTOWE — pozycja B bilansu (Aktywa) 

Należności krótkoterminowe  

Należności z tytułu: 
31.12.2014 r. 

Wartość  wg 
ksiąg 

Utrata 
wartości 

Wartość  
bilansowa 

1. dostaw i usług  1.301.632,09 948,05 1.300.684,04 
w tym o okresie sp łaty: 

- 	do  12 miesięcy 
,  

1.300.684,04 

2. z tyt. podatków i bezp. spol. i inn świad 36.583.,95 36.583.,95 
3. Inne 205.686,10 205.686,10 
4. Dochodzone na drodze sądowej 108 046,15 108.046,15 000 

S. Należności krótkoterminowe 
w tym: 

1.65648,29 1080994 920 105420954,09 

- 	Ośrodka Głównego w W-wie 1.484.487,25 52.264,17 1.432.223,08 
- 	Oddz. we Wrocławiu 167.461,04 56.730,03 110.731,01 

Zmiana stanu odpisu aktualizuj ącego należności 

Stan na dzień  
31.12.2013 

Zmiany w ciągu roku Stan na dzień  
31.12.2014 zwiększenia zmniejszenia 

Ośr. Gł . w Warszawie 53.762,89 6.801,17 8.299,89 52.264,17 
Oddz. Wrocław 56.730,03 56.730,03 

IOŚ -PIB 110.492,92 108.994,20 

Należności wewnątrzzakładowe  
wykazane w bilansie O środka Głównego w Warszawie, w kwocie z ł  491.5.16,33 dotycz ą  
należności od Oddzialu Wroc ław. 

Należności wewnątrzzakładowe nie występują  w bilansie zbiorczym Instytutu. Podlegaj ą  
kompensacie ze zobowi ązaniami wykazanymi w bilansie Oddzialu. 

Inwestycje krótkoterminowe  
wykazane w bilansie Instytutu na dzie ń  31.12.2014 r. w kwocie z ł  33.332.546,17 

stanowią  krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 

grodki pieniężne wykazane w bilansie Instytutu w kwocie z ł  33.332.546,17 

w tym: 
środki pieniężne wykazane w bilansie O środka Głównego w W-wie z ł  32.554.962,21 

środki pieniężne wykazane w bilansie Oddzialu Wroc ław 	zł 	777.583,96 
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Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe  
wykazane w bilansie Instytutu w kwocie z ł  20.288,96 wynikaj ą  z bilansu Ośrodka 
Głównego w Warszawie. Dotycz ą  zakupionych w 2014 r. legitymacji PKP — dla 
pracowników — uprawniaj ących do przejazdów w 2015 r. ze zni żką  50%. , oraz 
wykupionego abonamentu na dost ęp w 2015 r. do LEX OMEGA. 

FUNDUSZ WYDZIELONY - pozycja C bilansu (Aktywa) Ofrodka G łównego 

Konto "Fundusz wydzielony" odzwierciedla w jednostce statutowej warto ść  składników 
maj ątku przekazanych oddzia łowi. W oddziale natomiast "Fundusz wydzielony"  
traktowany jest jako fundusz własny tego oddziału, odzwierciedlaj ący warto ść  maj ątku 
otrzymanego od jednostki statutowej. W bilansie łącznym fundusze wydzielone nie 
występuj ą, bowiem "znoszą  się  na skutek wyłączeń, o których mowa w art. 51 ustawy 
o rachunkowo ści. 

Zmiany w stanie funduszu wydzielonym przedstawiaj ą  się  następują : 

Oddział  we Wrocławiu 
Stan funduszu wydzielonego 
ina dziefi 31.12.2013 ro 	 910a583;93 

Zwiekszengaå 0,00 

Zmniejszenia: 
w tym: 

a) umorzenie środków trwałych 
b) rozliczenie wyniku finansowego 

za 2013 rok 

St'a u funduszu wydzielonego 
laa dzIle6 31o12o2014 r. 

303.219,46 

38.526,09 
264.693,37 

607.364,47 

KAPITAŁ  WŁASNY — pozycja A bilansu (Pasywa) 

FUNDUSZE 

Zgodnie z tre ścią  art .  19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 
Instytut Ochrony Środowiska- Państwowy Instytut Badawczy tworzy nast ępuj ące 
fundusze: 

• 
 

Fundusz Statutowy 
• Fundusz Rezerwowy 
• Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych 

• Fundusz Badań  Własnych 
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Fundusz Statutowy 

Fundusz Statutowy jest podstawowym funduszem Instytutu, tworzonym obligatoryjnie 
na podstawie art .  19 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. 
Fundusz Statutowy stanowi równowarto ść  ;,Funduszu podstawowego" oraz „Funduszu z 
aktualizacji wyceny środków trwalych" 

Treść  
Stan 

na dzień  
31.12.2013 

Zmiany Stan 
na dzień  

31.12.2014 
Prezentacja 
w Bilansie zmniejszenia zwiększenia 

Fundusz podstawowy 22.786.124,27 38.526,09 38.526,09 22.786.124,27 A.)( 

• 	Amortyzacja środków trwa łych 
i w. n i p. 0/Wroclaw 

• 	Umorzenie grodków trwa łych i 

w. ii. i p. 0/Wroclaw 
38.526, 09 

38.526,09 

Fundusz z aktualizacji wyceny 
ś rodkOw trwalych 

454.225,611 454.225,61 A.V 

FUN USZ STATUTOWY 23.240.349,88 23.240.349,88 

Fundusz rezerwowy 

Fundusz rezerwowy tworzony obligatoryjnie na podstawie a rt .  19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. Fundusz s łuży na pokrycie strat 
Instytutu. 

Treść  
Stan 

na dzień  
31.12.2013 

Zmiany Stan 
na dzień  

31.12.2014 
Prezentacja 
w Bilansie zmniejszenia zwiększenia 

Fundusz rezerwowy 8.490.202,65 264.693,37 3.164.693,37 11.390.202,65 A.VI 

• 	Odpisz zysku za rok 2013 
- Ośrodek G łówny W-wa 3.164.693,37 

• 	Pokrycie straty 
- Oddz. Wroc ław 	, 264.693,37 

264.693,37 

3.164.693,37 
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IL Zysk netto do podziialu 

.  Odpis na fundusz rezerwowy 
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Wynik finansowy 

Wynik finansowy .netto na dzie ń  31.12.2013 r. 
Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowy Instytut Badawczy z ł  3.500.335,70 
w tym: 
- zysk netto Ośrodka Głównego w Warszawie 	zł  1765.029,07 

strata netto Oddzialu we Wroclawiu 	zł  -264.693,37 

Podzial wy n iku za rok 2013 

Instytut Ochrony 	Ośrodek a;siówuy 	Oddziai 
Środowiska 	w Warszawie 	we 

-Panstwowy Instytut 	 Ørociawiu 
Badawczy 

Lp. Trek 

3.555.094,70 	3.819o788,07 	-264.693,37 Zysk brutto 

.  _ Obowiązkowe obciążenie wyniku 
finansowego (podatek dochodowy) 54.759,00 

3.500.335,70 

3.164.693,37 

-264.693,37 

2.900.000,00 

3.765.029,07 	-264.693,37 

Pokrycie straty osi ągniętej przez 
Oddział  we Wrocławiu — z funduszu 
rezerwowego 

ffg. 	dpis na fundusz rezerwowy 
po pokryciu straty 
(zg. z art.  19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
badawczych) 

IV. Odpis na Fundusz ': adan W%asnych 
(zg. z art .  19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
badawczych 

3.164.693,37 

264.693,37 

600.335,70 600.335,70 

Podzial wyniku finansowego zatwierdzony przez Ministra Środowiska- Postanowienie z dnia 30 
czerwca 2014 r. (znak DOP-II-704-3/26259/14/IK) 

Wynik finansowy ;n etto na dzień  31.12.2014 r. 
Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy żł  1.414.597,73 
w tym: 

zysk netto Ośrodka Głównego w Warszawie 	zł  1.384.196,71 
- zysk netto Oddzialu we Wroclawiu 	 zł 	30.401,02 

11 
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ZOBOWIArZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAlZANIA - pozycja B bilansu 

(Pasywa) 

Rezerwy na zobowi ązania nie występują  w bilansie Instytutu. 

Zobowiązania warunkowe nie występują . 

Zobowiązania wykazane w bilansie Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowym 
Instytucie Badawczym s ą  zobowiązaniami krótkoterminowymi. 
Nie występują  zobowiązania od jednostek powi ązanych. 

Lqczne zobowiązania wykazane w bilansie Instytutu naa dzie ń  3101202014 r. 
wynnsz4 zi 8.2100800,15 
w tym: 

zobowiązania krótkoterminowe 	 5.595.267,93 zł  
e rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów 	 2.615.532,22 z ł  

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek wykazane w bilansie zbiorczym 
Instytutu w kwocie z ł  5.047.484,03 dotyczą  zobowiązań : 

Ośrodka Głównego w Warszawie 	 5.020.922,61 zł  
Oddziału we Wrocławiu 	 26.561,42 zł  

w tym kwota 2.563.971,50 zł  dotyczy zobowiązania wobec NFO Ś iGW z tytułu rozliczenia 
środków otrzymanych na finansowanie dzia łalno ści Krajowego O środka Bilansowania i 
Zarządzania Emisjami. 

W pozycji Fundusze specjalne mie ści się  zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych, oraz 
fundusz badań  własnych. Stan, funduszy wykazany w bilansie zbiorczym Instytutu na dzie ń  
31.12.2014 r. wynosi zł  547.783,90 
i składa się  z funduszy: 

m w Ośrodku Głównym w Warszawie 	zł  499.889,52 
m w Oddziale Wrocław 	 zł  47.894,38 

Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych, zgodnie z tre ścią  art. 19. ust. 1 pkt 3 ustawy o 
instytutach badawczych tworzony jest na zasadach okre ślonych w ustawie z dnia 4 marca 
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń  socjalnych.. 

Treść  
Stan 

na dzień  
31.12.2013 

Zmiany Stan 
na dzień  . 

31.12.2014 
Prezentacja 
w Bilansie zmniejszenia zwiększenia 

Zakiadowy Fundusz Świadczeń  292.750,65 285.385,00 251.052,12 258.417,77 B.III.3 

Socjalnych 

• 	Ośrodek G łówny W-wa 250.518,34 263.055,00 232.491,76 219.955,10 

• 	Oddział  we Wrocławiu 42.232,31 22.330,00 18.560,36 38.462,67 
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Fundusz Badań  Własnych tworzony jest w oparciu o zapis art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy o 
instytutach badawczych. Zasady gospodarowania funduszem okre śla Regulamin Funduszu 
Badań  Własnych. 

Stan Zmiany Stan 
Treść  na dzień  na dzień  Prezentacja 

31.12.2013 zmniejszenia zwiększenia 31.12.2014 w Bilansie 

Fundusz :zada ń  Wlasnyćh 528.082,44 839.052,01 600.335,70 289.366,13 :.111.3 

• 	Ośrodek G łówny W-wa 518.650,73 839.052,01 600.335,70 279.934,42 

• 	Oddział  we Wrocławiu 9.431,71 9.431,71 

Rozliczenia międzyokresowe wykazane w bilansie zbiorczym Instytutu dotycz ą  rozliczeń  
międzyokresowych przychodów.  

Stan rozliczeń  Øniędzyokr¢sowych wykazanycin w bilansie Instytutu " clnn°ouny 
Srodowiska - FaiØstwowym Instytucie I:, adawczynnn  na dzieu ń  31.12.2014 ro wynosi zl 
2061150532922 
w tym: 

Ø w bilansie Ośrodka Głównego w Warszawie 
> w bilansie Oddzia łu Wrocław 

2.568.593,86 zł  
46.938,36 zł  

Wykazane w bilansie Instytutu rozliczenia mi ędzyokresowe dotycz ą : 

1) długoterminowych 	 1.453.262,72 zł  
w tym: 

a) dot. prawa użytkowania wieczystego gruntu 	 23.017,16 zł  
b) dotacja na sfinansowanie zakupu aparatury n-b 	 399.728,11 zł  

(stopniowo zwiększaj ąca pozostale przychody operacyjne 
— równolegle do dokonywanych odpisów, amortyzacyjnych) 

• MNiSzW 	 399.728,11 

c) środki z NFOŚ iGW 	 449.435,95 zł  
• na zakup środków trwa łych i w.n.i p. 	375.498,25 

dla KOBiZE (stopniowo zwiększaj ące pozostale 
przychody operacyjne - równolegle do dokonywanych 
odpisów amortyzacyjnych) 

• zakup aparatury zgodnie z umow ą 	91.937,70 
974/201 3  / W n-07/MN-PO/D 

(stopniowo zwi ększaj ące pozostale 
przychody operacyjne - równolegle do dokonywanych 
odpisów amortyzacyjnych) 

13 
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d) otrzymane zaliczki ( środki unijne) na poczet świadczeń  
które zostaną  wykonane w latach następnych 

® WTS -UNIT 	 236.318,85 
e) Środki z Funduszu Badań  Własnych 

na zakup aparatury (stopniowo zwi ększające pozostale przychody 
operacyjne — równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych) 

236.318,85 zł  

344.762,65 zł  

2) krótkoterminowych 	 1.162.269,50 zł  
w tym: 

a) dot. prawa użytkowania wieczystego gruntu 
b) środki z MniSzW 

• dotacja na sfinansowanie zakupu 	146.360,96 
aparatury n-b (stopniowo zwi ększająca 
pozostale przychody operacyjne 

— równolegle do dokonywanych 'odpisów 
amortyzacyjnych 

® SPUB Dec. 4309/E-218/SPUB/2013 	465.320,99 
c) Jrodki z NFOSiG VdT 

• na zakup środków trwałych i w.n.i p. 	203.122,66 
dla KOBiZE (stopniowo zwi ększające pozostale 
przychody operacyjne równolegle do dokonywanych 
odpisów amortyzacyjnych) 

® zakup aparatury zgodnie z umow ą 	25.708,72 
974/2013/ Wn-07/MN-PO/D 

(stopniowo zwi ększaj ące pozostale 
przychody operacyjne — równolegle do dokonywanych 
odpisów amortyzacyjnych) 

d) otrzymane zaliczki ( środki unijne) na poczet świadczeń  
które zostaną  wykonane w nast ępnym roku 

WTS-UNIT 	 142.474,27 
CRIS 	 5.932,34 

e) Narodowe Centrum Nauki 
® projekt badawczy 

5.986,19 zł  
611.681,95 zł  

G2Ó.(13 d;38 1.41 

148.406,61 żł  

53.631,00 zł  

g) Srodki z Funduszu Badań  Własnych 
na zakup aparatury (stopniowo zwi ększaj ące pozostale przychody 
operacyjne — równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych) 

113.732,37 żł  
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Treść  

2. 

Przychody netto ze sprzedaży 
Pozostale przychody operacyjne 
Przychody finansowe 

RAZEM PRZYCHODY 

Koszty sprzedanych produktów 
Koszty  ogólnego zarządu 
Pozostale kqszty operacyjne 
Koszty finansowe 

RAZEM KOSZTY 
10. Zyski nadzwyczajne 
11. Strat nadzy  czajne 

Oś rodek G łówny w 
Warszawie 

2014 2013— 

6. 
28.560.309,13 32.565.846,52 

713.101,49 904.346,93 
567.665,38 610.843,17 

29.841.076,00 34.081.036,62 
21.734.416,91  23.330.242,14 

6.619.392,03 ', 6.826.084,05 
42.745,47 104.856,98 

127,88 65,38 

31.093.628,25 	93,4 	28.396.682,29  '  30.261.248,55 

Lp. 

(3:4) 
2014 2013 

1. 
1. 
2. 
3.  
4. 
5. 
6. 
7. 

3. 

Instytut Ochrony Ś rodowiska 
- Pa ństwowy Instytut Badawczy 

33.081.587,52 
943.644,33 
623.491,10 

34.648.722,95 

	

23.917.601,50 	92,8 

	

6.989.774,36 	97,2 

	

186.187,01 , 	23,0 

	

65,38 	195,6 ' 

29,212.645,13 
728.218,45 
572.399,81 

30.513.263,39` 
22.203.368,38 

6.792.224,12 
42.748,28 

127,88 
29.038.468,66 

ØIK ZDARZEN 
NADZWYCZAJNYCH 

12. 

% 
(6:7) 

8. 
87,7 
78,9 
92,9 
87,6 
93,2 
97,0 
40,8 
195,6 

88,3 
77,2 
91,8 
88,1 

Dane zawarte w rachunku zysków i strat 
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Rachunek zysków i strat 

Dane liczbowe rachunku zysków i strat za rok 2014 zapewniajq porównywalno ść  z danymi roku ubieg łego. 
Rachunek zysków i strat sporz ądzony został  z uwzględnieniem obowiązku kompensowania ró żnic 
kursowych. 
Rozliczenie głównych pozycji ró żniących podstawę  opodatkowania podatkiem dochodowym od dochodu 
finansowego brutto zaprezentowano szczegó łowo w Infortnacji dodatkowej na stronie 18. 

Struktura przychodów ze sgDrzedaZy w 2014 ro i w roku 2013 

Wyszczególnienie 

Instytut Ochrony Ś rodowiska 
-Państwowy Instytut Badawczy 

Ośrodek G łówny 
w Warszawie 

Oddaial 
we Wroclawiu 

Kwota 
Struktu 

ra Kwota 
Struktu 

ra Kwota 
Struktu 

ra , 
% 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Dotacja MNiSzW 
2014 3.747.278,00 12,3 3.407.278,00 11,4 340.000,00 50,6 
2013 4.215.646,00 12,1 3.915.646,00 11,5 300.000,00 52,8 

2. 
Grantg [NCN] 

SPUB [MNiszw] 

20114 346.993,46 1,1  346.993,46 1,2 
2013 264.485,55 0,8 264,485,55 0,8 

3. 
NFOSiGW 
(finansowanie KOBiZE) 

2614 14.315.530,86 46,9 14.315.530,86 48,0 
2013 14.786.073,02 42,7 14.786.073,02 43,4 

Inne 
2014 10.802.842,81 35,4 10.490.506,81 35,2 312.336,00 46,5 

2013 13.815.382,95 39,8 13.599.641,95 39,9 215.741,00 38,0 

5. Razem przychody ze 
sprzedaży prac 

2014 29.212.645,13 95,7 28.560.309,13 95,8 652.336,00 97,1 
2013 33.081.587,52 95,4 32.565.846,52 95,6 515.741,00 90,8 

6. 
Pozostale przychody 
operacyjne i finansowe 

2014 1.300.618,26 4,3 1.280.766,87 4,2 19.851,39 2,9 
2013 1.609.168,06 4,6 1.515.190;10 4,4 93:977,96 9,2 

7. OGÓŁEM PRZYCHODY 
2014 30.513.263,39 100 29.841.076,00 100 672.187,39 100 

2013 34.648.722,95 100 34.081.036,62 100 567.686,33 100 



Pozycja kosztów 

Kwota 

Struktura 

Kwota 

Struktura 
cyo 

7. 
107.055,05 

-250.661,00 

17.077,13 
-119.526,78 
-829.267,81 

-477.301,16 

-241.339,61 
-79.750,90 

77,9 
97,8 

38.092,37 
-30.767,72 

OGOLEM 

2,7 	36.015,11 
0,7 	36.080,19 _.,..__.._ 
100 	-1.324.731,99 

104,3 
117,8 

w tym: 
-  Ośrodek G łówny w Warszawie 

z tego - KOBiZE 
- Oddzia ł  we Wroc ławiu 

28.688.920,59 
14.315.530,86 

641.783,56  

29.904.386,47 
14.786.073, 02 

751.049,67 

-1.215. 5,88 
-470.542,16 
-109.266,11 

97,8 
48,8 
2,2 

97,6 
48,2 
2,4 

95,9 
96,8 
85,5 

29.330.704,15 30.655.436,14  

Zmiany do roku 
poprzedniego 

Kwota 

s.  
100,6 
83,9 

105,0 
67,1 
83,1 

Sprawozdanie finansowe 2014 r. IO-PIB 

Koszty wg rodzajów za rok båeiący å aabYegły 

Instytut Ochrony Środowiska — IDaństwowy Instytut Badawczy 

1. Wynagrodzenia 18.328.759,57 62,5% 18.221.704,52 59,4% 107.055,05 100,6 

la Osobowy fund. Plac 16.588.041,31. 56,6% 16.485.284,80 53,8% 102.756,51 100,6 

lb Bezosobowy fund. plac 1.740.718,26 5,9% 1.736.419,72 5,6% 4.298,54 100,2 
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Dane zawarte w obrotówce kosźtów Ośrodka Głównego w Warszawie. 

Struktura 

Zmiany do roku 
poprzedniego Struktura 

oda 

Kwota Kwota 

W na rodzenia 100,8 17.812.053,52 17.954.814,01 142.760,49 
1.243.139,21 Zużycie materia łów i energii 

w tym: 
- energia 
- aparatura tematyczna 

108,5 

4.046.247,70 Us ł ugi obce 
w tym: 

naukowo-badawcze 129,261,67 
795.661,28 Airnortyzac'a 

3.526.729,29 wiadczenia•na rzecz pracow 
w tym: 
- składki ZUS 

3.442.338,90 

2.714.151,36 '2.750.128,44 
1.232.947,86 1.206.719,49 Pozostale koszty 

w tym: 
podróże służbowe i ryczałty 

- podatki i op łaty  
820.912,38 
201. 598,37 

-1.215.465,88 29.904.386,47 28.688.920,59 
w tym: 
KOBiZE 14.315.530,86 -470.542,16 14.786.073,02 

1.484;2$1,59 

306.145,17 
363.131,96. 

4.834.000,57 

606.562,83 
1.014.373,64 

-241.142,38 

25.998,07 
-119.526,78 
-787.752,87 

-477.301,16 
-218.712,36 

-84.390,39 

35.977,08 
-26.228,37 

39.577,23 
35.600,94 

Sprawozdanie finansowe 2014 r. IO Ś-PIB 

Ośrodek Glow ;y w Warszawie 

1. Wynagrodzenia 17.954.814,01 62,6% 17.812.053,52 59,6% 142.760,49 100,8 

1a Osobowy fund. plac 16.235.195,75 56,6% 16.145.633,80 54,0% 89.561,95 100,6 

lb Bezosobowy fund. plac 1.719.618,26 6,0% 1.666.419,72 5,6% 53.198,54 103,2 
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2014 

Kwota 
Struktura 

% 

3. 4. 

11.011.946,81 76,9 

8.051.072,42 56,2 

25.423,93 0,2 
1.375.549,92 9,6 

398.237,05 2,8 

0,00 0,0 
82.033,38 0,6 

456.542,45 
16.352,29 0,1 

565.727,37 3,9 
41.008,00 0,3 

3.303.584,05 23,1 

14.315.530,86 100 

Zmiany do roku 
poprzedniego 

Kwota 

7. 8. 

-361.955,50 96,8 

26.087,59 100,3 

-12.628,24 66,8 
4.225,27 100,3 

-63.767,28 86,2 

0,00 0,0 
-70.857,63 53,7 

-221.322,85 67,4 
1.375,01 109,2 

584,63 100,1 
-25.652,00 61,5 

-108.586,66 96,8 

-470.542,16 96,8 

2013 

Kwota 
Struktura 

% 

5. 6. 

11.373.902,31 76,9 

8.024.984,83 54,5 

38.052,17 
1.371.324,65 

152.891,01 1,0 
677.865,30 4,5 

14.977,28 0,1 
565.142,74 3,8 
66.660,00 0,4 

3.412.170,71 23,1 

14.786.073,02 100 

Pozycja kosztów 

2. 

Koszty bezpo ś rednie 

Lp, 

Wynagrodzenia osobowe 

Inne świadczenia na rzecz 
pracowników 

Podróże służbowe 
Pozostałe koszty  

Usłu:i obce 
Podatki i o . la 

9. 
10. 

Koszty pośrednie 
30% od i oz..1 

RAZEM 

462.004,33 

0,00 0,0 

Sprawozdanie fmansowe 2014 r. IO Ś-PIB 

Koszty na realizacj ę  zadań  i funkcjonowanie 
Krajowego O środka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) 

zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do Porozumienia Nr 2/2013/Wn50/0A-HE/D z dnia 7 s tycznia 2013 r. 
(w podziale na zadania) 

Lp. Pozycja 
HRF 

Koszty  planowane 
w harmonogramie rzeczowo- 

finansowym 
Koszty  poniesione RóznIca 

inwestycyjne . 	bieżące inwestycyjne bieżące inwestycyjne bieżące 
8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Zadanie 1 140.000,00 4.267.900,00 6.543,60 3.490.703,69 133.456,40 777.196,31 
2. Zadanie 2 110.000,00 2.974.400,00 7.121,94 2.576.262,15 102.878,06 398.138,78 
3. Zadanie 3 70.000,00 3.997.500,00 1.136,64 2.798.191,22 68.863,36 1.199.308,78 
4. Zadanie 4 100.000,00 2.428.140,00 0,00 2.097.196,78 100.000,00 330.943,22 
5. Zadanie 5 108.000,00 4.555.200,00 18.696,00 3.353.178,02 89.304,00 1.202.021,98 

azem 528.000,00 18.223.140,00 33.498,18 14.315.530,86 494,501,82 3.907.609,14 
18.751.140,00 14.349.029,04. 4.402 110,96 

Tytu ły zadań  zamieszono we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego 

Koszty poniesio e na realizacj ę  zadań  i fónnkcjonnowanie 
Krajowego O środka i: ilansowania i Zarz ądzania Emisjami (KO) {itiZE) 

uznane przez Nadzoruj ącego, sfinansowane przez NFOSiGW 
(w uk ładzie rodzajowym) 

Koszty w układzie rodzajowym za roku 2014 zapewniaj ą  porównywalność  z danymi roku 
2013 
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Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę  opodatkowania podatkiem 
dochodowym od dochodu finansowego brutto. 

L.p. Treść  
Instytut Ochrony 

Srodowiska 
- Państwowy 

Instytut Badawczy 

Ośrodek G łówny 
w Warszawie 

Oddzial 
we Wrocławiu 

1. 2. 3. 4. 5. 

1, Przychody ogółem 30.513.263,39 29.841.076,00 672.187,39 
2. zgodnie Koszty ogó łem ' 29.038.468,66 28.396.682,29 641.786,37 
3. z rachunkiem Wynik zdarzeń  nadzwyczajnych - - - 
4. 

zysków i strat 
ochód bilansowy 1.474.794,73 1.444.393,71 30.401,02 

Ustalenie przychodów podatkowych 

Przychody i zyski nadzwyczajne ogó łem za 2014 r. 30.607.036,43 29.934.849,04 672.187,39 
1. przychody ne tto ze sprzedaży 29.212.645,13 28.560.309,13 652.336,00 
2. wg ewidencji  pozostale przychody operacyjne 728.218,45 713.101,49 15.116,96 
3.• 

księgowej 
przychody finansowe 666.172,85 661.438,42 4.734,43 

4. , zyski nadzwyczajne - - 
Prz chody wyłączone z opodatkowania 638.358,15 623.241,19 15.116,96 
1. wartoś  odpisanego prawa wieczystego u żytkowania 

gruntu 
5.986,19 448,67 5.537,52 

2 0  równowarto ść  odpisów amortyzacyjnych 
środków trwalych sfinansowanych 
dotacj ą  

NFOŚ iGW 	10.897,18 
MNiSzW 	140.823,44: 

151.720,62 142.141,18 9.579,44 

30  równowartość  odpisów amortyzacyjnych środków trwalych 
(zakupionych dla KOBiZE) sfinansowanych z NFO Ś iGW 

333.557,23 333.557,23 . 	- 

4. Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 2014 r. 
- różnice przej ściowe 

147.094,11 147.094,11 - 

Przychody włączone do opodatkowania 194.930,05 194.930,05 - 
1. Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 2013 r. 

— różnice . rzej ściowe 
149.804,79 

, 
149.804,79 - 

2. Odsetki nienotyfikowane (naliczone w 2013 r.) 
od lokaty, której termin up łynął  w 2014 r. 

45.125,26 45.125,26 

Przychody podatkowe 30.163.608,33 29.506.537,90 657.070,43 

Ustalenie kosztów podatkowych 

Koszty i stratY nadzwyczajne ogó łem za rok 2014 29.132.241,70 28.490.455,33 641.786;37 
1. koszty całkowite sprzedanych produktów 28.995.592,50 28.353.808,94 641.783,56 
20 wg pozostale koszty operacyjne 42.748.28. 42.745,47 2,81 
3 J. 

ewidencji 
ksi ęg koszy y k 	finansowe 93.900,92 93.900,92 - 

4< straty nadzwyczajne - - -' 
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 20.049.713,43 19.694.559,63 355.153,80 
1. koszty działalności statutowej do wysoko ści 

sfinansowanej dotacj ą  MNiSZW 
3.747.278,00 3.407.278,00 340.000,00 

2 0  koszty prac do wysoko ści 
sfinansowanej ze środków 
bezzwrotnej pomocy 
zagranicznej 

HABIT CHANGE 199.586,00 
TRESEIS 	18.505,77 
TOPPS 	196 765,00 
SWFM-QF 	67.803,61 
CRIS 	 376.032,73 
INNOTECH 	147.938,66. 

1.006.631,77 1.006.631,77 

- 

3, koszty  realizacji zadań  KOBiZE 
sfinansowane środkami NFO Ś iGW - KOBiZE 14.786.073,02 14.315.530,86 14.315.530,86 

_ 

4. świadczenia z tytu łu zaj ęć  sportowych BENEFIT 36.178,40 36.178,40 - 
5. świadczenia zdrowotne (pakiet medyczny) 37.510,40 37.510,40 - 
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6. wpłaty na PFRON 205.422,00 205.422,00 - 

7. koszty  reprezentacji 386,12 386,12 

8. odsetki budżetowe 80,00 80;00 - 

9, przedawnione należności 3.837,11 3.837,11 - 

10. odszkodowanie z tyt. ugody sądowej 30.586,91 30.586,91 

11. inne — zamieszczenie w prasie nekrologu 2.826,69 2.826,69 - 

12. amortyzacja środków trwalych sfinansowanych z 
dotacji KBN 

277,92 277,92 - 

13. amortyzacja prawa wieczystego u żytkowania gruntu 6.023,03 448,67 5.574,36 

14. amortyzacja środków 
trwałych sfinansowanych 
dotacj ą  

 NFO 

SzW 
	14100..889273i4184 

151.720,62 142.141,18 9.579,44 

15. amortyzacja środków trwałych (zakupionych dla I{OBiZE) 333.557,23 333.557,23 - 
sfinansowanych z NFOŚ iGW 

16. Odpis z tytułu aktualizacji 
należności 

ośr. Gi W-wa 	6.801,17 6.801,17 6.801,17 - 

17. Wynagrodzenie wraz z ubezpieczeniem społecznym, 164.294,97 164.294,97 - 
które nie zosta ło wypłacone w 2014 

18. Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 2014 r. 770,23 770,23 - 
— różnice przej ściowe ,  

Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodów 43.078,31 42.078,31 1.000,00 

1. Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne z 2013 r. 
zapłacone w 2014 r. 

40.809,07 39.809,07 1.000,00 

2 o  Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 2013 r. 2.269,24 2.269,24 - 

— różnice przej ściowe 
Koszty uzyskania przychodu 9.125.606,58 8.837.974,01 287.632,57 

PrżekszJtalceØUe wyniku lvrutt® w wynik unett® 

1. Przychód podatkowy 30.163.608,33 29.506.537,90 657.070,43 

2. Koszty uzyskania pr'Øch®du 9.125.606,58 8.837.974,01 287.632,57 

3. Dochód podatkowy 21.038.001,75 20.668.563,89 3690437,86 

30 ®chód wolny ®d podatku — aa-t.17 inst.! 
w tym: 

20.721.174,12 20.351.736,26 369.437,86 

- 	art.17 ust.1 pkt.4 1.474.794,73 1.444.393,71 30.401,02 

- 	pozostałe wolne od podatku Z art.l7.ust:1 19.246.379,39 18.907.342,55 339.036,84 

31 II; ®cHa®d do opodatkowania  316.827,63 316,827,63 - 

32 Podstawa opodatkowania 316.828,00 316.828,00 - 

33 Podatek naliczony wg stawki 19% 60.197,00 60.197,00 - 

34. Zysk n¢tt® 1.414.597,73 1.384.196;71 30.401,02 
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Wyszczeg®lnien ńc 
Ośrodek Gl®wny 

w Warszawie 

2014 2013 
fl. 2. 3. 

Pracownicy w przeliczeniu na pe łne 
etaty — ogólem 121,73 120,76 

w tyra; 
specjali ści. nauk.-bad. 23,15 25,45 
specjali ści. inż .tech. 57,99 53,78 
pracownicy administrac. 24,29 22,83 
pracownicy obs ługi bad.-techn. 16,30 18,70 

Sprawozdanie finansowe 2014 r. IO Ś-PIB 

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym i poprzedzaj ącym 
przedstawia si ę  następuj ąco: 

rzeciOne zatrudnienie w roku obrotowym popræedzajsicyrn 
w g rodku Gi®wØy¢nu w Warszawie 
(z wyl ączeniern pracowników KOBiZE) 

Dane zawarte w tabelach wynikaj ą  z ewidencji Dzialu Organizacyjnego 
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Wyszcrzegó łnien ńe 
Ośrodek G łówny 

w Warszawie 

2014 
	

2013 

Pracownicy - ogóle 
wg stanu na dzień  31 grudnia 

128 129 

w tym: 
- 	Profesor 3 2 
- 	Dr hab. 4 4 
- 	Dr. 24, 26 
- 	wyksz. wyższe 84 84 
- 	wyksz. średnie 13 13 

2. 3. 

Dane zawarte w tabelach wynikaj ą  z ewidencji Dzia ła Organizacyjnego 

Sprawozdanie finansowe 2014. r. IOŚ-PIB 

Zatrudnienie w Instytucie Ochrony Środowiska — 
Państwowym Instytucie Badawczym 

wg tytu łów naukowych 

TTytuł  

Instytaat Ochrony Ś rodowiska — Pafistwowy Instytaat Badawczy 

2014         2013 _-____-- 	_ 	_-- 

Ogółem 

_---- 	 _ 	_-- -- 
w tym: 

Ogólem 

w tym: 

Ośrodek 
Główny 

w Warszawie 

Oddział  
we Wrocławiu 

Ośrodek 
Główny 

w Warszawie 

Oddział  
we Wroclawiu 

Profesor 3 3 0 2 2 0 

Dr hab. 4 4 0 4 4 0 
Dr 34 , 31 3 34 33 1 
Wykszt. wyższe 162 157 5 163 156 7 
Wykszt. średnie 17 15 2 16 14 2 

Razem osoby 
(stan na dz. 31 grudnia) 

220 210 10 219 209 10 

Zatrudnienie w A- środku G łównym w Warszawie 
wg tytu łów naukowych 

(z wy łączeniem pracowników KOBiZE) 
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Przeciętne zatrudnienie 
2014 
	

2013 
	

2012  
KOBIZE 
	

KOBiZE 
	

KOBiZE 

1. 2. 3. 4. 

Styczeń  77,3 5 74,65 81,35 
Luty 79,05 74,90 82,10 
Marzec 79,05 73,90 82,33 
Kwiecień  78,55 75,10 81,45 
Maj 77,55 75,60 81,45 
Czerwiec 77,05 75,10 80,95 
Lipiec 76,30 75,10 79,95 
Sierpień  75,55 75,10 79,95 
Wrzesień  76,55. 75,10 79,55 
Październik • 77;7 75,10 79,05 
Listopad 78,2 75,48 78,15 
Grudzień  78,7 75,85 77,65 

azem 931,60 900,98 963,93 

Przeciętne 77,63 75,8 80,33 

Pracownicy - og6iem 
wg stanu na dzień  31 grudnia 

82 80 80 

w tym: 
Profesor 0 0 0 
Dr hab. 0 0 0 
Dr. 7 7 6 
wyksz. wyższe 
vwyksz. średnie 

73 
2 

72, 
1 

72 
2 

2013• 	 2012 2014 

3. 4. 1. 

Krajowy O środek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 

Wyszczególnienie 

Informacje liczbowe zapewniaj ące porównywalno ść  danych sprawozdania finansowego 
za okres poprzedzaj ący ze sprawozdaniem za rok obrotowy 
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Sprawozdanie finansowe 2014 r. IO Ś-PIB 

Przeciętne zatrudnienie miesi ęczne 
w Krajowym O§rodku Bilansowania i Zarz ądzania Emisjami 

w roku obrotowym poprzedzaj ącym 

Zatrudnienie wg tytułów naukowych 

Dane zawarte w tabelach wynikają  z ewidencji Dzia łu Organizacyjnego 



Sprawozdanie finansowe 2014 r. IO Ś-PIB 

Bilans zbiorczy - Instytut. Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy 

treść  

Stan na dzie ń 	- Zmiany stanu do 

= 100 
31.12.20114 31.12.2013 okresu poprzedniego 

Kwota Struktura Kwota. Struktura 

okres poprzedni 

Kwota % % % 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

A. AKTYWA TRWALE 7.742.052,76 17,5 7.685.278,30 17,5 56.774,46 100,7 
I. 	Wartości niematerialne i prawne 89.901,49 0,2 65,944,99 0,2 23.956,50 136,3 
II. Rzeczowe aktywa trwa ł e 7.652.151,27 17,3 7.619.333,31 17,3 32.817,96 100,4 
III. Należności długoterminowe - - - - - 
IV. Inwestycje d ługoterminowe - - - - - - 
V. 	Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
- - - - - 

B. AKTYWA OBROTOWE 36.513.897,65 82,5 36.247 035,51 82,5 266.862,14 " 	100,7 
I. 	Zapasy 1.618.108,43 3,7 1.296.592,74 3,0 321.515,69 124,8 
II. Należności krótkoterminowe 1.542.954,09 3,5 1.978.149,71 4,5 -435.195,62 78,0 
III. Inwestycje krótkoterminowe 33.332.546, 17 75,3 32.965.600,06 75,0 366.946,11 101,1 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia 

mi-dz okresowe 
20.288,96 >0,1 6.693,00 >0,1 13.595,96 303,1 

SUMA AKTYWOW 44.255.950,41 100 43.932313,81 100 323.636,60 100,7 

A. KAPITAL (FUN  USZ) WLASNY 36.045.150,26 81,4 35 230.888,23 80,2 814.262,03 102,3 
I. 	Kapitał  (fundusz) podstawowy 22.786.124,27 51,5 22.786.124,27 51,9 0,00 100,0 
II. 	Należne wpłaty na kapitał  

podstawowy (wielkość  ujemna) 
- - - - - - 

III. 	Udziały (akcje) w łasne (wielkość  
ujemna) 

- - - - - - 

IV. 	Kapitał  (fundusz) zapasowy - - - - -  
V. 	"  Kapitał  (fundusz) z aktualizacji 

wyceny 
454.225,61 1,0 454.225,61 1,0 0,00 100,0 

VI. 	Pozostałe kapitaly (fundusze) 
rezerwowe 

11.390.202,65 25,7 8.490.202,65 19,3 2.900.000,00 134,2 

VII. 	Zysk (strata) z lat ubieg łych - - - - - - 
VIII. Zysk (strata) netto 1.414.597,73 3,2 3.500.335,70 8,0 -2.085.737,97 40,4 
IX.. Odpis z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego (wielko ść  ujemna) 
- - - - - 

B. ZOBOWIILZANIIAII ;EZE,t@WY 8.210.800,15 18,6 8.701.425,58 19,8 -490.625,43 94,4 
NA ZO o,OWIIAZANIIA 

I. 	Rezerwy na zobowi ązania - - - - - - 
II. 	Zobowiązania d ługoterminowe - - - - - 
III. Zobowiązania krótkoterminowe 5.595.267,93 12,6 5.546.758,73 12,6 48.509,20 100,9 
IV. Rozliczenia międzyokresowe 2.615.532,22 - 6,0 3.154.666,85 7,2 -539.134,63 82,9 

SUMA PASYW6/W 		44.255.959,41.- 
	

100 43.932.313,81 ✓ 	100 323.636,60 100,7 i 
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Struktura Kwota 

4. 5. 

Kwota OA 

6. 7. 

7.269.274,24 
65.944,99 

7.203.329,25 

35.864.922,52 
1.296.592,74 
2.347.925,42 

32.213.711,36 
6.693,00 

16,5 
0,1 
16,4 

81,4 
2,9 
5,3 

73,1 
>0,1 

	

36.117.099,01 
	

81,9 

	

1.618.108,43 
	

3,7 

	

1.923.739,41 
	

4,4 

	

32.554.962,21 
	

73,8 

	

20.288,96 
	

>0,1 

110.417,51 
23.956,50 
86.461,01 

252.176,49 
321.515,69 

-424.186,01 
341.250,85 

13.595,96 

100 	44.044.780,69 ' 	100 59.374,54 100,1 

607.364,47 

9,2 

101,5 

100,0 

100,0 

134,2 

36,8 

94,6 

519.167,64 

0,00 

0,00 

18,3 8.549.199,09 

19,3 	2.900.000,00 

-2.380.832,36 8,5 

19,4 i 	-459.793,10 

Sprawozdanie finansowe 2014 r. IO Ś-PIB 

Bilans - Ośrodek G łówny w Warszawie 

Zmiany stanu do 
okresu poprzedniego 

okres poprzedni = 100 

Stan na dzien 

31.12.2014 
	

31.12.2013 Treść  

Kwota 

2.  

7.379.691,75 
89.901,49 

7.289.790,26 

16,7 
0,2 
16,5 

A. AKTYWA TRWALE 
I. Wartości niematerialne i prawne 
II. Rzeczowe aktywa trwale 
III. Należności długoterminowe 
IV. Inwestycje d ługoterminowe 
V. D ługoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
. AKTYWA O :.ROTOWE 

I. Zapasy 
II. Należności krótkoterminowe 
III. Inwestycje krótkoterminowe 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
O. FUNDUSZ WYDZIELONY 1,4 	910.583,93 ; 	2,1 	i 	-303.219,46  

101,5 
436,3 
101,2 

100,7 
124,8 
81,9 
101,1 
303,1 

66,7 

SUMA AK7rYWOW 

A. KAPITAL (FUNDUSZ) 
WLASNY 
I. Kapitał  (fundusz) podstawowy 
II. Należne wpłaty na kapitał  

podstawowy (wielkość  ujemna) 
III. Udziały (akcje) własne (wielkość  

ujemna) 
IV. Kapitał  (fundusz) zapasowy 
V. Kapitał  (fundusz) z aktualizacji 

wyceny 
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe 
VII. Zysk (strata) z lat ubieg łych 
VIII. Zysk (strata) netto 
IX. Odpis z zysku netto w ci ągu roku 

obrotowego (wielkość  ujemna) 
B. ZO,::OWI.4ZANIA I REZE,' WY 

NA ZO i: OWI4ZANIA 
I. Rezerwy na zobowi ązania 
II. Zobowiązania długoterminowe 
III. Zobowiązania krótkoterminowe 
IV. Rozliczenia międzyokresowe 

SUMA PASYWOW. 

36.014.749,24 

22.786.124,27 

454.225.61 

11.390.202,65 

1.384.196,71 

8.089.405,99 

5.520.812,13 
2.568.593,86 

1 44.104.155,23 100 

25,8 

12,5 
5,8 

1,0 

	

5.456.587,56 	12,4 	64.224,57. 101,2 

	

3.092.611,53 	7,0 	-524.017,67 	83,1 

	

44.044.780,69 1 	100 	59.374,54 1 100,1 1 

3.765.029,07 

8.490.202,65 

454.225,61 1,0 

	

81,7 
	

35.495.581,60 
	

80,6 

	

51,7 
	

22.786.124,27 
	

51,7 
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Instytut Ochrony 
Lp. '' 	 Treść 	 Ś rodowiska 

-Pauństwowy Instytut 
adawczy 

Zysk brutto 	 L474.794,73 
Obowiązkowe obciążenie wyniku 
finansowego (podatek dochodowy ' 	60.197,00 

IL = Zysk netto do p®dz ńalaa 	 104140397973 

Oś rodek O łmwny 	Oddział  
w Warszawie 	 we 

Wroc ławiu 

	

10444393,71 ' 	30.401,02  

	

cn i n nn 	 n nn 

	

~iV.177,VV 	 V,tJrl 

	

L384.196,71 	30.401,02 

III. Odpis na fundusz rezerwowy 
(zg. z art .  19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych) 

12.000,00 10.000,00 	.2.000;00 

IV Odpis na Fundusz Badan 
Własnych 

{ (zg. z art .  19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 

1.402.597,73 1.374.196,71 	28.401,02 

Warszawa, dnia 19.03.2015 r, 

Iinstytutu f Glóøwny Księgo 

\~~~ ~' ^ 

Grazyna D ębska-Dominia 

Sprawozdanie finansowe 2014 r. IOS-PIB 

Propozycja podzia łu zysku za rok 2014 

INSTYTUT OCHRONY tRODOWIS 
PANSIWOWY INSUT BADAWCZY 

ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa 
centrala tel. 22 375-05-11, fax  22'375415-01 

NIP 525-000-73417 
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roku poprzedniego roku bieżącego 

3. 4. 

7.269.274,24 7.379.691,75 

65.944,99 89.901,49 

65.944,99 89.901,49 

7.203.329,25 , 7.289.790,26 

5.289.304,05 5.281.501,52 

182.444,73 181.996,06 

178.818,00 178.818,00 

3.626,73 3.178,06 
3.605.428,20 3.501.070,29 

678.719,20 436.765,20 

822.711,92. 1.161.669,97 
1.914.025,20 2.008.288,74 

A IV. 
1. 
2. Warto ści niematerialne i .rawne 

Dlugoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe A V. 

Aktywa z tytu łu odroczonego podatku dochodowego (a rt.  
37) 
Inne rozliczenia mi ędzyokresowe 2. 

1. 2. 

A. Aktywa trwale (art. 3 ust.1 . kt. 13) 

Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, a rt .  
33) 
Koszt zakończon ch .rac rozwojow ch (a rt .  33 ust. 2 
Wartość  fi rm  (art .  33 ust. 4) 
Inne warto ści niematerialne i prawne 
Zaliczki na warto ści niematerialne i rawne 

1. Srodki trwale (art. 3 ust. 1 pkt 15) 

Ia. Grunty w łasne 

Grunty w łasne 

Prawo wiec.. ste • o u.[ tkowania • •umów 
lb Budynki, lokale i obiekty in żynierii lądowej i wodnej 

Urządzenia techniczne i maszyny 

Srodki transportu 

Inne środki trwa łe 
2. Srodki trwale w budowie (art .  3 ust.I Oct 16) 

3. Zaliczki na środki trwale w.budowie 

A HI. Należności diugoterminowe 

1. Od jednostek .owi. anych 

2. Od pozostalych jednostek 

II 
Nieruchomości 

3b W pozostalych jednostkach 

- Udziały łub akcje 

- Inne . a. ie warto ściowe. 

- Udzielone po życzki 

- Inne'długoterminowe aktywa finansowe 

4. Inne inwestycje diugoterminowe 

Stan na dżień  zamkni ęcia 
ksi. • rachunkow ch 

Aktywa 
Wiersz 

3. D ługoterminowe aktywa finansowe 

1. 
2. 
3. 
4. 

W jednostkach powi ązanych 

- Udzial lub akcje 

- Inne • apiery warto ściowe 

-Udzielone .oż  czki 

- Inne dlu:otenninowe ak wa finansowe 

Instytut Ochrony rodowiska 

Państwowy Instytut Badawczy 
00-548 Warszawa 
ul. Krucza 5/11 

Ośrodek Glówny 
Warszawa 

Numer statystyczny 

BILANS 
Sporządzony na dzień  31.12.2014 r. 



Ak wa obrotowe art. 3 ust. 1 • kf18) 35.864.922,52 36.117.099,01 B. 

1. Materiał  

1. ;!\Y. 1[:YARUHN[.A 	O 

Z tytulu dostaw us ług o okresie sp łaty: 

- do 12 miesi-c 

- powyżej 12 miesięcy 

la 

-  do 12 miesi ęcy 1:718.046,95 1.194.325,94 

2b 

2d 
2e 

B HI. 

23.041,11 36.191,04 

166.606,12 201.706,10 

440.231,24 491.516,33 

32.213.711,36 32.554.962,21 

la W jednostkach powi ązanych 

- udzia ły lub akcje 
- inne papiery warto ściowe 

- udzielone pożyczki 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

1 b 

- udział  lub akć je 

- inne . a. ie wartościowe 

- udzielone pożyczki 

W pozostalych jednostkach 8.215.125,26 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 8.215.125,26 

32.554.962,21 23.998.586,10 
32.554.962,21 23.998.586,10 

B I. Za.as 1.296.592,74 1.618.108,43 

2. Pó ł .rodukt i .roduk w toku 1.296.592,74 1.618.108,43 
Produ 	:otowe. 

4. Towary  
5. Zaliczki na poczet dostaw 

B II. Należności krótkoterminowe (art.  3 ust. I pkt 18c) 2.347.925,42 1.923.739,41 

lb. Inne 

6. Należności od pozostalych jednostek 2.347.925,42 1.923.739,41 

2a Z ulu dostaw i uslu: o okresie sp łaty: 1.718.046,95 1.194.325,94 

Z tytulu podatków, dotacji, ce ł, ubezpieczeli spo łecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczen 

Inne 

Dochodzone na drodze s.dowe' 
Należności wewnątrżzakładowe 

Inwestycje krótkoterminowe (art.  3 ust. 1 
Pkt 17 i 18b) 

1. Krótkoterminowe ak tywa finansowe 32.213.711,36 32.554.962,21 

Srodki .ieni żne i inne ak 	a .ieni- żne 

- środki I leni- żne w kasie i na rachunkach 

inne środki pieniężne 

- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty 
terminowej  

Inne  inwestycje krótkoterminowe 

B IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi • dz okresowe' 6.693,00 20.288,96 

C. Fundusz wydzielony 910.583,93 607.364,47 

Suma aktywów 44.044.780,69 44.104.155,23 



IV. Ka+ital (fundusz za .asow 

V. nrańń t tmuk 	 scr.fnlrLrń rkaIJLAcKaa 

Pasywa 

2. 

Ka ' Hal (fundusz) wlasn 

Ka.ital fundusz) I odstawowy 
Należne lecz nie wniesione wklady na poczet kapita ł u 
podstawowego (wielko ść  ujemna) 

Pozostale ka 'Rai fundusze rezerwowe 
Z sk strata) z lat obie I ch 
Z sk (strata netto) 
Odpisy z zysku netto w ci ągu roku obrotowego (wielko ść  
ujemna) 

Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na 
zobowiązania (art.3 ust.1 pkt 21, art.35d i 37) 

Rezerw na zobowi zania 

Stan na dzień  zamkni ęcia 
ksi ą : rachunkow ch 

roku poprzedniego roku bieżącego 

		4. 

35.495.581,60 36.014.749,24 
22.786.124,27 22.786.124,27 

454.225,61 454.225,61 

8.490.202,65 11.390.202,65 

3.765.029,07 1.3 	196,71 

8.549.199,09 8.089.405,99 

krótkoterminowe 

2a Kredyty  i potyczki 
2b Z tytulu emisji d łużnych papierów warto ściowych 

Zobowiązania krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 22) 

Wobec jednostek powi ązanych 

Z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalno ści: 

-  do 12 miesięcy 

—powyżej 12 miesięcy 
Inne 

Wobec .ozosta ł  ch jednostek 
Kredyty  i pożyczki 

Z tytulu emisji dłużnych papierów warto ściowych 

Inne zobowiążania finansowe 
Z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalno ści: 

- do 12 miesi-c 
- powyżej 12 miesięcy 
Zaliczki otrzymane na dostawy 
Zobowi. ania wekslowe 
Z tytulu .odatków, ce ł , ubez.iecze ń  i innych świadczeń . 
Z tytulu w na•rodzeń  
Inne 
Fundusze s.ecjalne 

Rozliczenia mi dzyokresowe 

Ujemna wartość  firmy (art.  33 ust. 4, art.  41 ust. 1 pkt 3, a rt.  
44b ust. 11) 
Inne rozliczenia mi-dzyokresowe (a rt .  39 ust. 2 art.41) 
- d łu • oterntinowe 

krótkoterminowe 
Suma pasywów 

5.456.587,56 5.520.812,13 

4.687.418,49 5.020.922,61 

• 3.277.236,33 2.906.263,61 
3.277.236,33 2.906.263,61 

373.550,00 856.731,29 

943.178,61 1.046.828,24 
39.388,42 158.936,66 
54.065 13 52.162,81 

769.169,07 499.889,52 

3.092.611,53  2.568.593,86 

3.092.611,53 2.568.593,86 
1.163.055,94 1.426.978,84 
1.929.555,59 1.141.615,02 

44.044.780,69 44.104.155,23 

Wiersz 

1. 

A. 
I. 

II.  

III. EkYAF: r►.Unasaairata l:fYlorYyn 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 

B. 

II. 
Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego (a rt.  
37) 
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 

III. Zobowiązania dlugoterminowe 

2. Wobec .ozosta łych jednostek 

HI. 

lb 

2. 
2a 

2b 

2d 

2h 
2i 
3. 

IV. 

1. 

2. 

-  d łu:otertninowe 

- krótkoterminowe 
Pozostale rezerwy 
-  diugoterminowe 

1. Wobec jednostek .owi. an ch 

2c Inne zobowi ązania finansowe 
2d Inne 

Warszawa, 2015.03.19 
Sporządzono dnia 

Grażyna Dębska-Dominiak  
	 ieakCIPa 't.>  :- 

I.ni ę  i nazwisko oraz podpis osoby, 
której powierzono prowadzenie ksi ąg rachunkowych 

3 

Barbara Gworek 

Imię  i nazwisko oraz podpis.ki rownika 



ZYSK (STRATA) IJTT ZE SP : ZE A7LY (A-B) li 

POZOSTAŁE PRZYCH Y OPERACYJNE 

Trek Kwota za rok 

P!';ZYC; 01Y NETTO ZE SP"ZE AZY 
PRODUKTOW, OW, TOWAROW I MATERIAŁOW 
w tym: 

	 _ .  

-od jednostek powi ązanych 
Prz chody netto ze s rzeda ży roduktów 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materia łów 

KOSZTY SPRZEDANYC ', P DUKT W, 
TOWA!' ®W I MATE gAŁ®W 
w tym: 
- 'ednostkom .owiązan m 
Koszt wytworzenia sprzedanych .roduktów 
Wartość  sprzedanych towarów i materia łów 

9.235.604,38 6.825.892,22 C. 
KOSZTY SP!"ZEDAZY 
K SZTY OG LNEGO ZA In Z A DU 6.826.084,05 6.619.392,03 E. 
ZYSK (ST "ATA) ZE SPR7LE AZY (C-D-E) 2.409.520,33 206.500,19 F. 

904346,93 713.101,49 G. 

POZOSTALE KOSZTY OPE ACYJNE 104.856,98 42.745,47 

Strata ze zb cia niefinanso ch akt ów trwa ch 
6.801,17 53.762,89 Aktualizacja warto ści aktywów niefinansowych II. 

35.944,30 51.094,09 Time koszty operacyjne III. 

3.209.010,28 876.856,21 ZYSK (STRATA) Z ZIAŁAI.NOŚCI OPE •; ACYJNEJ 
(F+G-H) 

I. 

567.665,38 610.843,17 PRZYCHODY FINANSOWE d. 

I. Dywidendy i udziały w zyskach 
w tym: 
- od jednostek •owiązan ch 

575.497,97 513.662,57 Odsetki 
w tym: 

II. 

- od jednostek •owiązanych 
Zysk ze zbycia inwestycji III. 
Aktualizacja warto ści inwestycji IV. 
Inne 35.345,20 

32.565.846,52 

32.565.846,52 

28.560.309,$3 

28.560.309,13 

23.330.242,14 21.734.416,91 

Wiersz 

II. 

Be 

I. 
II. 

23.330.242,14 21.734.416,91 

II. 	Dotac'e 
Inne przychody operacyjne 904.196,93 713.101,49 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ch 150,00 

Instytut Ochrony Środowiska 
Pafistwowy Instytut Badawczy 

00-548 Warszawa 
ul. Krucza 5/11 

Ośrodek Glównv  
Warszawa 

Nr statystyczny. 

RACIIIUNEK ZYSKOW I STRAT 
(wariant kalkulacyjny) 

Sporządzony na 	grudnia 2014 r. 



65,38 127,88 
KOSZTY FINANSOWE 65,38 127,88 

Odsetki 
wt m: 

dla 'ednostek .owi ązanych 
Strata ze zb cia inwestyc'i 
Aktualizac'a warto ści inwestycji 
Inne 

POZOSTALE OØO`JVIAZKOVa% E ZMNIEJSZENIE 
ZYSKU (ZWI'. KSZENIE ST ATY) -._— 	-_-- --    
ZYSK (ST'. TA) NETTO (N-O-P)  

ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI 
GOSPOiA CZEJ I+J-K  
WYNIK ZDARZENI NADZWYCZAJNYCH 
(M.I. -M.II.) 

Zyski nadzwyczajne 

Straty nadzwyczajne 
ZYSK (STRATA) ': RUTTO (L+M) 

PODATEK DOCHODOWY 

K. 

I. 

II. 
III. 
IV. 

L. 

M. 

I. 

II. 

N. 

O; 

P. 

3.819.788,07 

3.819.788,07. 

54,759,00 

1.444.393,71 

1.444.393,71 

3.765.029,07 

'Grażyna' Dębska-Dominiak 
1. Imię  i nazwisko oraz pode 61 o1 ;' ę  

prowadzącej księgi rachunkowe 

	2015 r. 

Barbara Gworek' 	,- 

Warszawa, 2015-03-19  
Sporządzono dnia 

1. Imię  i nazwisko oraźfpódpis 
kierownika jednostki/ 

		2015 r. 
2. Data podpisu 
	

2. Data podpisu 



Oś rodek G łówny 
Warszawa 

cent 

1S1YTUT OCHRONY SRODOWISKA 
°ANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

Krucza 5/11 d, 00-50 Warszawa  
da tel. 22 375.x, - 1 	. ; ;2 375-05-01 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 

Przeznaczenie formularza 

> 	Pierwszy Mazowiecki 
Urząd Skarbowy 

> 	Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy 
Ministerstwo Środowiska 

9 	Rada Naukowa IOŚ -PIB 
> 	a/a 

PIENI  
(Metoda pośrednia) 

za okres 
od dnia: 01.01.2013 r. do dnia: 31.122013 ro 

i 

od dnia: 01.01.2014 r. do dnia: 31.12.2014 r. 

- 

(TI 	o i NIP) 

Treść  za rok 2013 za rok 2014 
1. 2 3 

A. PRZEPŁYW ŚRODK®W PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
I. Zysk (strata) netto 3.765.029,07 1.384.196,71 
II. Korekty razem +545.347,01 -220.066,77 

1) 	Amortyzacja 1.014.373,64 795.661.28 
2) 	Zyski / Straty  z tytułu różnic kursowych 
3) 	Odsetki i udzialy w zyskach (dywidendy) -45.125,26 -83.199,70 
4) 	Zysk / Strata z działalności inwestycyjnej +3.132,99 
5) 	Zmiana stanu rezerw 
6) 	Zmiana stanu zapasów +246.891,60 -321.515,69 
7) 	Zmiana stanu należności -1.288.145,79 424.186,01 
8) 	Zmiana stanu zobowiązań  krótkoterminowych (z wyj ątkiem pożyczek i 

kredytów) 
+1.605.879,18 536.111,13 

9) 	Zmiana stanu rozliczeń  międzyokresowych -1.028.377,77 -537.613,63 
10) Inne korekty +36.718,42 +38.526,09 

M. Przep ływy pieniężne netto z dzia łalności operacyjnej (I+/-II) 4.310.376,08 1.164.129,94 
. PRZEPŁYWY Ś ] 0 K6 PIENIĘŻNYCH Z iZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

I. Wp ływy 150,00 8,298.324,96 
1. 	Zbycie warto ści niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwalych 
150,00 

2. 	Zbycie inwestycji w nieruchomo ści oraz warto ści niematerialne i prawne 
3. 	Z aktywów finansowych, w tym: 8.298.324,96 

a) w jednostkach powi ązanych; 
b) w pozostałych jednostkach 8.298.324,96 

- 	zbycie aktywów finansowych 8.170.000,00 
- 	dywidendy i udzialy w zyskach 
- 

	
splata udzielonych pożyczek długoterminowych 

- 	odsetki 128.324,96 
- 	inne wplywy z aktywów finansowych 

4. 	Inne wplywy inwestycyjne 
II. Wydatki 10.201.358,05 906.078,79 

1. 	Nabycie warto ści niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwalych 

2:031.358,05 906.078,79 

2. 	Inwestycje w nieruchomo ści oraz warto ści niematerialne i prawne 
3. 	Na aktywa finansowe, w tym: 8.170.000,00 

a) 	w jednostkach powiązanych 
b) 	w pozosta łych jednostkach 8.170.000,00 

- 	nabycie aktywów finansowych 8.170.000,00. 
- 	udzielone pożyczki długoterminowe 

4. 	Inne wydatki inwestycyjne 
III. Przep ływy pieniężne netto z dzia łalności inwestycyjnej (I-II) - 10.201.208,05 7.392.246,17 
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 
I. Wp ływy 



Warszawa 19.03.2015 ro 
miejscowość , data sporządzenia / 

Oraæyna D ębska-Dominiak  ._ 
linię , nazwisko i podpis osoby sporządzajW"SIR 

Barbara Dworek 
Imię , nazwisko i podpis'kieiowiikå 

1. 	Wplywy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dop łat do kapitału) 

2. 	Kredyty  i pożyczki 
3. 	Emisja dłużnych papierów warto ściowych 
4. 	Inne wpływy finansowe 

II. Wydatki 
1. 	Nabycie udziałów (akcji) własnych 
2. 	Dywidendy i inne wyplaty na rzecz właścicieli 
3. 	Inne, niż  wyplaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytulu podzia łu zysku 
4. 	Spłaty kredytów i pożyczek 
5. 	Wykup dhlżnych papierów warto ściowych 
6. 	Z tytułu innych zobowiązań  finansowych 
7. 	Płatno ści zobowiązań  z tytułu umów leasingu finansowego 
8. 	Odsetki 
9. 	Inne wydatki finansowe 

III. Przep ływy pieniężne netto z dzia łalności finansowej (I-H) 
. PRZEPLYWY PIENIFZNE NETTO RAZEM (A.III.+ / -1 .III.+  I -O.III,) -5.890.831,97 8,556,376,11 

E. BILANSOWA ZMIANA ŚRO'rICOW PIENI 7LNYC , w tym: -5.890.831,97 8.556.376,11 
- 	zmiana stanu środków pieniężnych z tytulu ró żnic kursowych 
F. ŚRODKI P1EN1tNE NA POOZ4TEK OKRESU 29.889.418,07 23.998.586.10 
O. Ś  O K1 P1EN14ZNE NA KONIEC OKRESU (F+ / -1 D), w tym: 23.998.586,10 32.554.962,21 

o o g raniczonej możliwo ści dysponowania 1.280.858,92 1.998.754,23 
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