
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGLEG REWIDENTA 

Din 
ady Naukowej i Kierownictwa 

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczyego 

Przeprowadzili śmy badanie załączonego sprawozdania finansowego firmy Instytut Ochrony 
Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy z siedzib ą  w 00-548 Warszawa, Krucza 5/11D, na które 
składa się : 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 
2. bilans sporządzony na dzień  2015-12-31 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka 

się  sumą  
41 317 437,20 z ł  

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 2015-01-01 roku do 2015-12-31 roku wykazuj ący 
zysk netto w wysokości 

738 233,33 zł  
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) w łasnym za rok obrotowy od 2015-01-01 roku do 

2015-12-31 roku wykazuj ące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę  
974 094,40 zł  

5. rachunek przep ływów pieniężnych za rok obrotowy od 2015-01-01 roku do 2015-12-31 roku 
wykazuj ący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę  

3 150 896,65 zł  
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Za sporządzenie zgodnego z obowi ązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Dyrektor Instytutu. 

Dyrektor Instytutu jest zobowi ązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spe łniały 
wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o rachunkowo ści tekst jednolity z dnia 
11 marca 2013 (Dz. U. z 2013 poz. 330 ze zm.), zwanej dalej „ustaw ą  o rachunkowo ści". 

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodno ści z wymagającymi zastosowania 
zasadami (polityką) rachunkowo ści tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno 
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj ę  majątkową  i finansową, jak też  wynik 
finansowy Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie oraz 
prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowi ących podstawę  jego sporządzenia. 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili śmy stosownie do postanowień : 
1. rozdziału 7 ustawy o rachunkowo ści, 
2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajow ą  Radę  Biegłych 

Rewidentów w Polsce, 
3. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz,U, nr 96, poz. 618 ze zm.). 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali śmy i przeprowadzili śmy w taki sposób, aby uzyskać  
racjonalną  pewność , pozwalaj ącą  na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególno ści badanie 
obejmowalo sprawdzenie poprawno ści zastosowanych przez Instytut Ochrony Środowiska — 
Państwowy Instytut Badawczy zasad (polityki) rachunkowo ści i znaczących szacunków, sprawdzenie 
- w przeważaj ącej mierze w sposób wyrywkowy — dowodów i zapisów księgowych, z których 
wynikaj ą  liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i ca łościową  ocenę  
sprawozdania finansowego. 

Uważamy, że badanie dostarczy ło wystarczaj ącej podstawy do wyra żenia opinii. 

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: 

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



a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji maj ątkowej i finansowej 
Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie na dzie ń  
2015-12-31 roku, jak te ż  jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 2015-01-01 roku do 
2015-12-31 roku, 

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagaj ącymi zastosowania zasadami (polityk ą) 
rachunkowo ści oraz na podstawie prawid łowo sporządzonych ksiąg rachunkowych, 

c) jest zgodne z wp ływającymi na tre ść  sprawozdania finansowego przepisami prawa i 
postanowieniami statutu jednostki. 

Kluczowy Biegły/Rewident 
	

Jadwiga Marche! Kancel ria Bieg łego Rewidenta 
przeprowadzaj cy badanie 	 08-110 Siedlce, !. 3 Maja 35/39 

	

d►vi Marchel 	 bie mewi ent Jadwiga Marchel 

	

Nr r jestrze 2369 	 Wpis na 1 sty dmiototiy y prawnionych pod nr 3762. Decyzja nr 
557/9/2011WRBR z dnia 2011-12-20 r. 

Jadwiga Marchel 

Kancelaria Bieg łego Rewidenta 

Siedlce, 05 maja 2016 r. 	 08-110 Siedlce , ul. 3 Maja 35 m 39 
NIP:821.1017154 
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