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Raport 
z badania sprawozdania finansowego jednostki 

Instytut Ochrony Środowiska - Pa ństwowy Instytut Badawczy00-548 
Warszawa, Krucza 5/11D 

za rok obrotowy 

od 2015-01-01 r. do 2015-12-31 r. 

I. Informacja ogólna raportu 

1. Dane identyfikuj ące badaną  jednostkę  

	

1.1. 	Nazwa badanej jednostki i jej siedziba: 

Instytut Ochrony Ś rodowiska - Pa ństwowy Ins ty tut Badawczy, 
00-548 Warszawa, Krucza 5/11D 

	

1.2. 	Kierownik jednostki (sk ład zarządu) i zmiany, jakie nastąpiły w tym zakresie w badanym roku obrotowym 
oraz do dnia zakończenia badania. 
pro f.  dr hab. Barbara Gworek — Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska — Pa ństwowego Instytutu 
Badawczego w Warszawie. 
Funkcj ę  tę  pełni od dnia 27 listopada 2001 r. Ostatnie powo łanie prof.  dr hab. Barbarę  Gworek na 
Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska —Pa ństwowego 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. 
Gl6wnym Księgowym od dnia 1 maja 1993 r. jest Pani Gra żyna Dębska — Dominiak. 

	

1.3. 	Podstawa prawna dzia łania: 

	

1.3.1. 	Organ rejestrowy 
Siedziba s ądu: 	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia ł  Gospodarczy 
Data wpisu: 	2001-08-06 
Nr rejestru: 	24 
Ostatnie zmiany w KRS nr 0000032034: dnia 07.08.2015 r. w dziale 2 rubryka 4 Pe łnomocnicy dotyczy 

udzielonego pełnomocnictwa dla Pana Smoli ń skiego Damiana 
Karola. 

	

1.3.2. 	Rejestracja podatkowa: 
NIP 	 5250007307 

	

1.3.3. 	Rejestracja statystyczna: 
REGON 
IOŚ-PIB Warszawa 1240700 
IOŚ -PIB Oddzia ł  
Wrocław 	 001240700-00026 

	

1.3.4 	Instytut Ochrony Ś rodowiska — Pa ń stwowy Instytut Badawczy posiada osobowo ść  prawn ą . 
Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Ś rodowiska. 
Organami Instytutu s ą  Dyrektor i Rada Naukowa. 

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

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

Strona 4 /34 



Raport Niezale żnego Bieglego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2015-01-01 r. do 2015-12-31 r. 

Instytut Ochrony S`rodowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 00-548 Warszawa, Krucza 5/11D 

1.3.5 	Instytut dzia ł a na podstawie: 

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

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

6 października 1992 r. w sprawie podzia łu Instytutu Ochrony Srodowiska. 
o Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 wrze śnia 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony 

Srodowiska w Warszawie statusu pa ństwowego instytutu badawczego (Dz.U. Nr 172, poz. 1165). 
o Statutu Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie zatwierdzonego przez Ministra Środowiska 

dnia 11.03.2011 r. oraz zmiany w statucie, zatwierdzonej przez Ministra Srodowiska w dniu 
23 sierpnia 2011 r. 

Instytut wykonuje zadania: 
1) Krajowego O środka Bilansowania 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. Dz.U. z 2013 r. poz. 1107). 

2) Wyznaczone Instytutowi w innych obowi ązuj ących aktach prawnych. 

1.4. Przedmiot dzialalno ści Instytutu zostal okre ślony w § 4 Statutu tj. Statutu IOŚ  — NB ustalonego 
Komunikatem Nr 2/2011 Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska — Pa ństwowego Instytutu 
Badawczego z dnia 30 listopada 2011 r. 

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

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

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

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

a) upowszechniania 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 ekspertyz w zakresie prowadzonych przez Instytut bada ń  naukowych 

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

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

3) 	Prowadzenie: 
a) Krajowego Rejestru Uprawnie ń  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. 
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1.5. 	Łączna warto ś6 kapita łów na 2015-12-31 r. wynosi 
1.5.1. 	Kapita ł  podstawowy wynosi 
1.5.2. 	Kapita ł  zapasowy 
1.5.3. 	Kapita ł  rezerwowy 
1.6. 	Bilans sporz ądzono na dzie ń  

35 071 055,86 zł . 
22 786 134,54 zł . 

0,00 zł . 
11 402 202,65 zł . 

2015-12-31 r. 

Raport Niezależnego Bieglego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2015-01-01 r. do 2015-12-31 r. 

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

1.4.2. 	Rzeczywi ście wykonywanej: 

Takiej samej jak zarejestrowanej dzia łalności wymienionej powyżej w punkcie 1.4.1 

Instytut posiada Oddzia ł  we Wroclawiu z siedzib ą : 
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39 e, 50-370 Wroc ław. 

Księgi rachunkowe Oddzialu Wroclawskiego prowadzone s ą  w Oddziale we Wroclawiu. 
Właściwym dla rozlicze ń  podatkowych Oddzialu Wroclawskiego jest III Urz ąd Skarbowy Warszawa— 
Ś ródmieście. 
Właściwym dla rozlicze ń  podatkowych Instytutu Ochrony Ś rodowiska — Pa ństwowego Instytutu 
Badawczego jest Pierwszy Mazowiecki Urz ąd Skarbowy w Warszawie. 

	

1.7. 	Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym od 2015-01-01 r. do 2015-12-31 r. 

	

1.8. 	Bilans zamyka si ę  sumą  aktywów i pasywów w kwocie 
	

41 317 437,20 zł . 

	

1.9. 	Wynik brutto na dzia łalno ści gospodarczej zamyka si ę  zyskiem w wysoko ści 
	

762 436,33 z ł . 

	

1.10. 	Wynik netto z ca łokształ tu dzia łalności - zysk w wysoko ści 	 738 233,33 zł . 

	

1.11. 	Łączne sprawozdanie finansowe za 2015 r. obejmuje dane: 

o Oś rodka Glównego IOŚ  — PIB w Warszawie w tym: 

Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarz ądzania Emisjami (KOBiZE) 

o Oddzialu IOŚ  — PIB we Wroclawiu. 

	

1.12. 	Badania sprawozdania finansowego Oddzialu we Wroclawiu dokona ł  podmiot uprawniony do badania 
sprawozda ń  finansowych QUARTO Sp. z o.o. z siedzib ą  we Wroclawiu przy ul. Kuku łczej 1. 

Podmiot ten zosta ł  wybrany na podstawie postanowienia DOP-II-0771.4.2016.IK Ministra Środowiska 

z dnia 14 stycznia 2016 roku. 

	

1.13. 	Badana jednostka udost ępniła żądane przez bieg łego rewidenta dane, a tak że wgl ąd do wszelkiej 
dokumentacji i urz ądzeń  księgowych. Jednostka udzieli ła żądanych informacji, wyja śnień  i oświadczeń . 

	

1.14. 	Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzaj ący badanie to jest za 2014 r. 

Sprawozdanie za 2014 r. by ło badane przez: Jadwig ę  Marchel Kancelaria Bieglego Rewidenta w Siedlcach 
ul. 3 Maja 35 m 39 

Rodzaj wydanej opinii: 
Opinia bez zastrzeżeń  z dnia 5 maja 2015 r. 
Data zatwierdzenia sprawozdania za 2014 r.: 
Dnia 30 czerwca 2015 r. przez Ministra Ś rodowiska stosownie do pisma Nr 
D O P-I I-077-32/24286/ 15/MN 
Sposób podziału zysku za rok 2014: 

o na zwi ększenie funduszu badań  własnych w kwocie 1 402 597,73 z ł  
o na zwi ększenie funduszu rezerwowego w kwocie 12 000,00 z ł . 

Audytor: Jadwiga Marchel Kancelaria Biegłego Rewidenta, 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 35/39  
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Data złożenia sprawozdania w Krajowym Rejestrze S ądowym : 

dnia 07.07.2015 r. — Postanowienie Nr Sygn. sprawy WA.XII NS-Rej. 
KRS/044314/15/556 S ądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego. 

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

1.15. 	Przeciętne zatrudnienie w osobach wynosi ło: 

w roku 2014 	 220 osób, 	a w roku obrotowym 2015 r. 	215 osób 

w tym: 

o 	Oś rodek G łówny IOŚ_PIB w Warszawie w roku 2014 210 osób, a w roku 2015 	206 osób 

w tym :KOBiZE 	 w roku 2014 	82 osoby, a w roku 2015 	83 osoby 

10Ś-PIB Oddzial we Wroc ławiu 	w roku 2014 10 osób, a w roku 2015 	9 osób. 

1.16 	W okresie od 25 stycznia do 5 lutego 2016 r. by ła przeprowadzona kontrola problemowa w IO Ś -PIB przez 
zespól kontroluj ący Ministerstwa Środowiska. W wyniku tej kontroli zosta ło przes łane do Instytutu 
wystąpienie pokontrolne Ministra Środowiska Nr BKA-I.0941.1.2016 z dnia 31 marca 2016 r. 
Instytut ustosunkowa ł  się  do tego wyst ąpienia pokontrolnego pismem nr D.080.419.2016 z dnia 
29 kwietnia 2016 r. 

2. Dane identyfikuj ące podmiot uprawniony i bieglego rewidenta 
przeprowadzaj ącego w jego imieniu badanie sprawozdania finansowego 
jednostki 

2.1. 	Nazwa, adres siedziby: 
Jadwiga Marchel Kancelaria Bieglego Rewidenta , 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 35/39 

2,2. 	Rejestracja podmiotu uprawnionego; 
Organ rejestrowy: 
Siedziba s ądu: 	Prezydent Miasta Siedlce 
Data wpisu: 	2011-12-06 
Nr wpisu 	22561 
NIP 	 821-101-71-54 

REGON 	 712466925 

	

2.3. 	Imię  i nazwisko i numer ewidencyjny kluczowego bieglego rewidenta: 
Jadwiga Marche!, nr w rejest rze 2369, 

	

2.4. 	Organ, który wybra ł  do badania podmiot uprawniony: 	Minister Środowiska 
Data zawarcia umowy o badanie: 	 2016-01-28 

	

2.5. 	Okres przeprowadzania badania w siedzibie jednostki : 
od dnia 04 kwietnia 2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 r. z przerwami. 

	

2.6. 	Deklaracja niezależności. 
Niniejszym oświadczamy, że zarówno podmiot uprawniony to jest: Jadwiga Marchel Kancelaria Bieglego 
Rewidenta, z którym jednostka zawar ła umowę  o badanie sprawozdania finansowego, jak 
i przeprowadzaj ący z jego ramienia bieg ły rewident Jadwiga Marchel s ą  niezależni od badanej jednostki 

Audytor: Jadwiga Marchel Kancelaria Bieglego Rewidenta, 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 35/39 
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w rozumieniu art. 56 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich 
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda ń  finansowych oraz o nadzorze publicznym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1011). W szczególno ści potwierdzamy, niezale żność  wymienianą  w kodeksie etyki 
IFAC stanowi ącym zasady etyki zawodowej bieglych rewidentów, 

2.7. 	Oświadczenia jednostki badanej i dost ępność  danych. 

Stwierdza si ę , że nie nast ąpiły ograniczenia zakresu badania, za ś  kierownik jednostki złożył  wszystkie 
żądane przez biegłego rewidenta o świadczenia, wyja śnienia i informacje. 

H.  Informacja ® sytuacji Uruajgtk®wcj Il  finansowej oraz wynikach 
~~ga~allØm ś c;i 

Pozycja bilansu 31-12-2011 31-12-2014 31 4012015 

Aktywa trwałe, w tym: 7 685 278,30 7 742 052,76 8 404 062,05 
Środki trwałe 5 705 308,11 5 643 862,53 7 925 945,48 
Inwestycje dhigoterminowe 0,00 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe, w tym: 36 247 035,51 36 513 897,65 32 913 375,15 
Zapasy 1 296 592,74 1 618 108,43 1 076 052,85 
Należności z tyt. dostaw i uslug 1 782 621,95 1 300 684,04 1 477 399,40 
Inwestycje Krótkoterminowe 32 965 600,06 33 332 546,17 30 181 649,52 

Kapitały własne 35 230 888,23 36 045 150,26 35 071 055,86 
Rezerwy 0,00 0,00 0,00 
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 5 546 758,73 5 595 267,93 3 151 850,75 

Zobowiązania z tyt. dostaw i uslug 3 299 349,80 2 911 964,55 703 253,75 
Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 

SUMA BILANSOWA 43 932 313,81 44 255 950,41 41 317 437,20 

1. Aktywa bilansu 
Warto ść  maj ątku ogółem jednostki zmala ła z 44 255 950,41 zł  do 41 317 437,20 zł, co powoduje jego zmniejszenie 
o -6,64% w stosunku do roku poprzedniego. Aktywa trwa łe ulegly istotnemu zwi ększeniu o 662 009,29 zł, co 
stanowi przyrost aktywów trwalych o 8,55%. Wzrost g łównie dotyczy „Rzeczowych aktywów trwalych", w tym 
największemu wzrostowi ulegly: budynki o 42,2 %, a tak że urządzenia techniczne i maszyny o 29,67 %, a zmalaly 
środki trwale w budowie o 81,82 %. 

Aktywa obrotowe zmala ły o wartość  3 600 522,50 zł , co stanowi -9,86 % w stosunku do roku poprzedniego. 
Zmniejszeniu uległa produkcja w toku o 542 055,58 A. Spad ła też  wartość  środków pieniężnych w kasie i na 
rachunkach bankowych o 3 150 896,65 zł . 

2. Pasywa bilansu 
W 2015 r. zmalaly ź ródła finansowania o 2 938 513,21 z ł , co stanowi -6,64 % w stosunku do wielko ści roku 
poprzedniego. W łasne źródła finansowania w trakcie roku obrotowego zmalaly o kwot ę  974 094,40 zł , tj. o -2,70 % 
w stosunku do roku poprzedniego, zmniejszenie źródeł  fi nansowania własnego wynika m.in. z osi ągni ętego zysku 
netto w kwocie 738 233,33 A. Ponadto wp ływ na zmianę  finansowania mia ła: strata z lat ubieg łych na kwot ę  
309 730,00 A. 

Obce zród ła fi nansowania zmalaly o kwot ę  1 964 418,81 zł  tj. o -23,92 %. 

Na powyższy stan wp ł yw mia ły: 
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o „Zobowiązania krótkoterminowe" zmniejszy ły się  o warto ść  -2 443 417,18 zł , czyli o 43,67 %. 

o „Rozliczenia mi ędzyokresowe" zwi ększyły się  o warto ść  478 998,37 zł, czyli o 18,31 %. 

3. Rachunek zysków i strat 
Zysk z dzia łalności gospodarczej i jego rozliczenie 

31-12-2013, 31-12-2014 31-12-2015 

Przychody ze sprzeda ży produktów, towarów 
i materia łów 

33 081 587,52 29 212 645,13 28 208 833,23 

Koszty dzia łalno ści operacyjnej 30 907 375,86 28 995 592,50 28 771 494,29 
Zysk/strata ze sprzeda ży 2 174 211,66 217 052,63 -562 661,06 
Zysk/strata z dzia łalności operacyjnej 2 931 668,98 902 522,80 331 769,74 
Zysk/strata z dzia łalności gospodarczej 3 555 094,70 1 474 794,73 762 436,33 
Zysk/strata brutto 3 555 094,70 1 474 794,73 762 436,33 
Zysk/strata netto 3 500 335,70 1 414 597,73 738 233,33 

4. Wskaźniki charakteryzuj ące działalność  gospodarczą  za lata 2013-2015 

Wskaź ukt'rettownośói: 
:Li).  Nazwa wskaźnika Metoda obliczenia wskaźnika Wskaźniki Odchy enia 

. 1 )_.. 	.«  
201?0 •  

(2) 
2014 

(3) 
2015 

(2)-( 1 ) (3)-(2) 

1 
Wskaźnik 
rentowno ści 
majątku ogólem 

Wynik finansow_y_ne tto _____ 

Maj ątek ogó łem 
7,97 3,20 1,79 -4,77 -1,41 

2 
Wska źnik 
rentowno ści 
kapitalu własnego 

Wynik finansowy netto _- 

Kapitały własne 
10,35 3,97 2,08 -6,38 -1,89 

3 
Wskaźnik 
rentowności 
sprzeda ży netto 

Wynik finansowy netto• 
Przychody ze sprzeda ży 
produktów i towarów 

10,58 4,84 2,62 -5,74 -2,22 

4 
Wskaźnik 
rentowności 
sprzedaży brutto 

Wynik ze sprzeda ży 
produktów, towarów 
i materiałów 

- 	------ 	---------- 
Przychody ze sprzeda ży 
produktów, towarów 
i materia łów 

6,57 0,74 -1,99 -5,83 -2,73 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wskaźniki rentowno ści za 2015 r. w stosunku do 2014 r. ulegly pogorszeniu. 
Wskaźnik rentowno ści majątku uległ  obni żeniu z 3,20 do 1,79. Tak że wskaźniki rentowno ści kapitalu własnego 
ulegly obniżeniu o -1,89 pkt. procentowego. Natomiast wska źnik rentowno ści sprzedaży brutto obni żył  si ę  z 0,74 do 
-1,99, a wska źnik rentowno ści sprzeda ży netto zmala ł  o 2,22 pkt. procentowego. W 2015 roku przychody netto ze 
sprzeda ży ulegly zmniejszeniu o 3,44, a koszty operacyjne ulegly obni żeniu o 0,77 . 
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Wśkazni1dplynńoś  i:finansowej 
L.p. Nazwa wskaźnika Metoda obliczenrå wska źnika Wskaźniki Odchyleńca 

(1); :  
20'3 

(2) 
2014 

(3) 
2015 

(2)-(1) (3)-(2) 

1 
Wskaźnik bieżącej 
p łynno ści I 

Maj ątek obrotowy ogó łem 
Zobowi ązania bieżące 
(krótkoterminowe) 

4,82 5,40 7,47 0,58 2,07 

2 
Wskaźnik szybkiej 
p łynności II 

Maj. obrotowy - (zapasy + 
_rozliczenia in/o czynne)_ 	_ 
Zobowiązania bieżące 
(krótkoterminowe - pow. 12 m- 
cy) 

4,65 5,16 7,23 0,51 2,07 

3 

Wskaźnik 
wyp łacalno ści 
środkami pieni ężnymi 
III 

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

4,39 4,93 6,85 0,54 1,92 

Wskaźnik płynności finansowej uległ  polepszeniu z 5,40 do 7,47. Wska źnik plynno ści szybkiej poprawi ł  się  z 5,16 
do 7,23, natomiast wska źnik wyp łacalności wzrósł  z 4,93 do 6,85. 

Wśkaź 	c ęfęktywności wykorzystania majątku 
L.p. Nazwa wska źnika Metoda oblieżenia`wskaźrika Wśkaźniki Odchylenia 

( 1 ) 
2013 

(2) 
2014 

(3) 
2015 

(2)`=(1) (3)-(2) 

1 
Wskaźnik 
przeciętnego czasu 
rozliczenia nale żności 

Przeciętne należności 
fakturowane x il. dni badanego 
okresu 
Przychody ze sprzeda ży 

 15,89 19,26 17,97 3,37 -1,29 

Wskaźnik przychody ze_sprzeda ży_ 	_____ 
2 obrotowości 

należnościami 
Przeci ętny stan należności 

22,97 18,95 20,31 -4,02 1,36 

3 

Wskaźnik 
obrotowo ści 
zobowiązaniami w 
dniach 

Przeci ętne zobowi ązania z tyt. 
dostaw, robót i us ług 
x il. dni badanego okresu 	__ 
Wart. sprzedanych towarów 
i materia łów + koszt 
wytworzenia sprzed. prod. 

219,23 46,84 34,25 172,39 12,59 

Przeci ętne zapasy x ilość  dni 

4 
Szybkość  obrotu 
zapasami w dniach 

_badanego okresu 	 _ 
Wart, sprzedanych towarów 
i materia łów + koszt 
wytworzenia sprzed. prod. 

16,77 18,35 17,09 1,58 -1,26 

Wskaźnik cyklu 365/ szybko ść  obrotu zapasami 
5 obrotu zapasami w dniach 

21,77 19,89 21,36 -1,88 1,47 

Cykl finansowania w 
Cykl zapasów +cykl 

6 dniach 
należności - cykl zobowi ązań  
handlowych 

-186,57 -9,23 0,81 177,34 10,04 

7 Wska źnik. rotacji 
Obrót finansowy * liczba dni 

ze sprzeda ży 
173,26 -9,02 

 
-9,02 0,48 164,24 9,50 
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Polepszeniu ulegl wska źnik rotacji nale żności. Wskaźnik przeci ętnego czasu rozliczania nale żności wynosi 17,97 
dni, gdy w roku ubiegłym wyniósł  19,26 dni natomiast w 2013 r. wynosil 15,89 dni. 

W nieco dłuższym okresie regulowano zobowi ązania w 2015 r. Przeci ętny cykl rozliczenia zobowi ązań  wyniós ł  
34,25 dni, gdy tymczasem rok wcze śniej zobowi ązania regulowano przeci ętnie, co 46,84 dni, Zapasy odnawiane 
były przeci ętnie, co 17,09 dni w 2015 r., natomiast w stosunku do roku 2014 uleg ły znacznemu skróceniu. 

Cykl finansowania kszta łtuje si ę  na poziomie 0,81 dni, w stosunku do roku 2014 ulegl wyd łużeniu. Cykl 
finansowania w roku poprzednim to jest 2014 wynosil -9,23 dni, a w 2013 r., -186,57 dni. 

Wilitiitiiki iWilldury fidansowania .' !. 
L,p. Nazwa wska źnika Metoda oblieźenia wska źnika Wilatiiild Odćł►ylenia 

2013 200. 2015 , (2)-(4:. i (3)-(2) 

1 

Wskaźnik ogólnego 
zad łu żenia 

Zobowiązania ogó łem 
Aktywa ogólem 

12,63 12,64 7,63 0,01 -5,01 

2 
Wskaźnik 
długoterminowego 
zad łużenia 

Zobowiązania _ d_ł_u_g_o_ te__rm__i_n_o__w__e_ 
- 

Kapita ły własne 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Pokrycie odsetek -------- 
Odsetki 

54 376,87 11 533,65 10 928,85 -42 
843,22 

-604
' 
 80 

4 
Pokrycie maj ątku 
trwa łego kapita łem 
własnym 

_Kapitał  własny + rezerwy - 	- 

Maj ątek trwa ły (netto) 
4,58 4,66 4,17 0,08 -0,49 

5 
Wskaźnik struktury 
finansowania 

Kapita ł  własny + rezerwy + 
zobowiązania d ługoterminowe 

Suma aktywów 

0,80 0,81 0,85 0,01 0,04 

6 
Wskaźnik pokrycia 
zobowi ązań  
nadwyżką  finansową  

_Zysk ne tto +amortyzacja _ 	_ 

Zobowi ązania ogó łem 
0,83 0,40 0,52 -0,43 0,12 

D ługoterminowe źródła finansowania pokrywaj ą  0,85 maj ątku jednostki. Finansowanie to ulega obni żeniu od 2014 r, 

5. Informacja szczegó łowa o przebiegu i wynikach badania sprawozdania 
finansowego 

5.1. Ocena i opis stanu prawid łowości ksiąg rachunkowych i rachunkowo ści oraz 
zdolności do kontynuowania dzia łalności gospodarczej 

5.1.1. Opis systemu rachunkowo ści 

Ocena prawid łowości stosowanego systemu rachunkowo ści 

1. Ustalono, że badana jednostka posiada dokumentacj ę  opisuj ącą  przyj ęte przez nią  zasady rachunkowo ści 

w postaci: 

o zakładowego planu kont, zatwierdzonego do stosowania w jednostce przez w ła ściciela, 

o wykazu stosowanych ksi ąg rachunkowych, 

o wykazu stosowanych programów komputerowych, 

o sposobu ustalania wyniku finansowego jednostki. 
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2. System rachunkowo ści w Instytucie prowadzony jest w oparciu o przyj ęte zasady rachunkowo ści (Politykę) 
okreś lone w art. 10 ustawy o rachunkowo ści. 

3. Obowiązuj ące zasady zosta ły zatwierdzone i wprowadzone Zarz ądzeniami Dyrektora Instytutu nr 9/2004 z dnia 
30.12.2004 r. w sprawie ustalenia Zasad (polityki) Rachunkowo ści oraz alctualizacje zarz ądzeniami; 

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. 

4. Ksi ęgi rachunkowe prowadzone były przy wykorzystaniu komputerowego systemu finansowo-ksi ęgowego. 
Stosowany program C — LAND spe łnia wymogi okre ś lone w art. 13-18 ustawy o rachunkowo ści z dnia 29 
wrze śnia 1994 r, tekst jednolity z dnia 11 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r poz. 330 wraz ze zmianami) - zwana 
dalej ustawą  o rachunkowo ści. 

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

6. Konta ksi ąg pomocniczych, s łużące uszczegó łowieniu i uzupe łnieniu zapisów kont ksi ęgi glównej, prowadzone 
były wed ług zasad okre ś lonych w zak ładowym planie kont i s ą  zgodne z art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowo ści. 

7. Prawid łowość  otwarcia ksi ąg rachunkowych oraz kompletno ść  i poprawno ść  dokonanych zapisów, a tak że ich 
powi ązania z dokumentami oraz sprawozdaniem finansowym nie budz ą  zastrzeżeń . 

8. Stwierdzono, że jednostka sporz ądza ła na koniec ka żdego miesiąca zestawienie obrotów i sald kont ksi ęgi 
glównej, zawieraj ące dane wymienione w art. 18 ust 1 w/w ustawy. 

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

10. W trakcie badania prawid łowości udokumentowania operacji gospodarczych stwierdzono, że dowody ksi ęgowe 
spełniaj ą  wymogi okre ś lone wart. 21-23 ustawy o rachunkowo ści. 

11. Księgi rachunkowe prowadzone by ły zgodnie z wymogami okre ś lonymi w art. 24-25 ustawy o rachunkowo ści. 

12. Otwarcia ksi ąg dokonano w sposób prawid łowy, z zachowaniem zasady ci ągłości bilansowej. 

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

14. Jednostka badana posiada „Inshukcj ę  w sprawie organizacji i zakresu dzia łania archiwum zak ładowego 
Instytutu Ochrony Środowiska -- Pa ństwowego Instytutu Badawczego", która zosta ła wprowadzona 
Zarządzeniem Nr 2/2016 Dyrektora Instytutu Ochrony Ś rodowiska — Pa ństwowego Instytutu Badawczego z dnia 
10 lutego 2016 r. w sprawie organizacji pracy kancelaryjnej w IO Ś  — PIB oraz organizacji i zakresu dzia łania 
Archiwum Zakładowego IOŚ-PIB i obowi ązuje od dnia 1 marca 2016 r. 

W toku niniejszego badania sprawozdania finansowego za 2015 r. w dniu 7 kwietnia 2016 r. dokonano ogl ędzin 
Archiwum zakladowego IO Ś -PIB w Warszawie znajduj ącego się  przy ul. Kolektorskiej 4. Stwierdzono, że 
w Archiwum zakiadowym znajduje się  dokumentacja ksi ęgowa i dowody ksi ęgowe za lata 1991 -2004. Pismem nr 
Arch.0152-1/16/DS. z dnia 20, 03.2016 r. 10S-PIB wystqpil do Archiwum Akt Nowych Oddzia ł  Kszta łtowania 
Narastajqcego Zasobu AAN iv Warszawie, ul. Hankiewicza 1 o zahvierdzenie brakowania dokumentów kat. B 5 
w tym dokumentacji finansowo — ksi ęgowej za lata 1991 — 2004. W archiwum zak ładowym nie znajdujq sig roczne 

sprawozdania finansowe i inne sprawozdania. Archiwista nie ma w 2016 r. ustalonego terminarza przekazywania 
dokumentacji do archiwum zakladowego, co wynika z paragrafii 47 ust.3 Instrukcji kancelaryjnej 10S-PIB oraz że 
archiwista posiada zakres obowiqzków. 

Pismem Nr ARCh.0152.3/16.DS Archiwum Zak ładowe IO Ś-PIB z dnia 25.04.2016 r. skierowanym do prof. dr hab. 
Barbary Gworek Dyrektor IO Ś-PIB oraz do wiadomo ści biegłego rewidenta Jadwigi Marchel i GL. Ksi ęgowej 
Grażyny Dębskiej poinformował, co następuje: 

„ ....W dniu 20.04.2016 r. IOŚ -PIB otrzymał  zgod ę  z AAN 11.413.942.2016 na brakowanie w/wym. dokumentacji, 
co nast ąpi bezzwłocznie. Odno śnie braku terminarza przekazywania dokumentacji do Archiwum Zak ładowego, 
w dniu 11.04.2016 r. przes łano drogą  e-mailową  do wszystkich kierowników komórek organizacyjnych IO Ś -PIB 
pismo z prośbą  o podanie w roku 2016 terminów przekazywania dokumentacji do Archiwum Zak ładowego 
w terminie do dnia 22.04.2016 r. Zak łady poda ł y terminy przekazywania akt. 

Zgodnie z procedurami Archiwum Zak ładowe IOŚ-PIB wyst ąpi do AAN w Warszawie z pro śbą  o wydanie zgody na 
brakowanie dokumentacji w szczególno ści dokumentacji finansowo- ksi ęgowej z roku 2005-2009. Następne 
wystąpienie o brakowanie dokumentacji obejmuje lata 2010 do 2012 r.". 
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Należy nadmienić , że w e-mailach skierowanych dnia 11.04.2016 r. do kierowników komórek organizacyjnych 
zawarto w tre ści podania terminów przekazywania dokumentacji z lat ubieg łych do Archiwum Zakładowego zgodnie 
z rozdzia łem 11 §46 pkt. l oraz rozdzia ł  12 §47 pkt.3 instrukcji. 

W zwi ązku z nadaniem prawid łowego biegu sprawy przekazywania dokumentacji do Archiwum Zak ładowego IOŚ  
PIB badaj ąca stwierdzi ła, że wymogi okreś lone w rozdziale 8 „Ochrona danych" ustawy o rachunkowo ści można 
uznać , że będą  spełnione. 

5.1.2. Ocena inwentaryzacji 
Instytut posiada Zak ładową  Instrukcj ę  Inwentaryzacyjn ą  wprowadzon ą  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 22/2015 z dnia 
19 listopada 2015 r. Dyrektora Instytutu zosta ła przeprowadzona inwentaryzacja skladników maj ątkowych za 2015 r. 
w IOŚ-PIB Ośrodku G łównym w Warszawie. W załączniku nr 1 do tego Zarz ądzenia zosta ł  okreś lony skład Statej 
Komisji Inwentaryzacyjnej. 

Inwentaryzacj ą  roczną  objęto: 

w formie spisu z natury na dzie ń  31.12.2015 r. 

➢ środki pieniężne w kasie, czeki rozliczeniowe i gotówkowe, 

➢ znaczki pocztowe w kancelarii, 

➢ aparatura naukowo — badawcza zakupiona ze środków przeznaczonych na finansowanie prac 
badawczych; 

o w drodze wery fikacji sald na dzień  31.12.2015 r. 

➢ prace naukowo — badawcze w toku, 

➢ inwestycje rozpocz ęte; 

o w drodze potwierdzenia sald: 

➢ należności — na dzień  30.11.2015 r. 

o w drodze uzgodnienia stanu: 

➢ środki pieni ężne znajduj ące si ę  na rachunkach bankowych wg stanu na dzie ń  31.12.2015 r. 

a w drodze porównania danych z ksi ąg rachunkowych z odpowiednimi dolnrmentanri i weryfikacj ą  ich 
realnej wartości wg stanu na dzie ń  31.12.2015 r.: 

➢ pozostałe składniki aktywów i pasywów. 

Spis z natury skladników maj ątkowych — środków trwa łych zosta ł  przeprowadzony stosownie do „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 trwa łych powinien odbyć  się  raz na 4 lata. A wi ęc, Instytut dochowa ł  terminu inwentaryzacji 
w zakresie sk ładników maj ątku trwałego. 

Sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji rocznej w 2015 r. skladników maj ątkowych w IO Ś-PIB Ośrodek 
Główny w Warszawie zosta ło przed łożone do Dyrektora Instytutu oraz przez niego zatwierdzone. Ze sprawozdania 

z inwentaryzacji wynika, że nie stwierdzono ró żnic inwentaryzacyjnych oraz że w zakresie aparatury naukowo — 
badawczej nie stwierdzono stanu faktycznego i stanu ksi ęgowego 

Biegły rewident nie obserwowa ł  przebiegu inwentaryzacji, ale dokona ł  sprawdzenia spisu z natury na dzień  
31.12.2015 r. 

➢ środków pieni ężnych w kasie sprawdzaj ąc raporty kasowe za okres miesi ąca grudnia 2015 r. 
i stycznia 2016 r. w powi ązaniu z dowodami ź ródłowymi Stan środków pieni ężnych wykazano 
prawid łowo. 

➢ spisu w drodze weryfikacji sald na dzie ń  31.12.2015 r. prac naukowo — badawczych w toku. 
Stwierdzono, że weryfikacji sald dokonano prawid łowo i saldo zgodne jest z kontem 501. 

➢ spisu w drodze weryfikacji sald na dzień  31.12.2015 r. inwestycji rozpocz ętych oraz dokona ł  
oględzin w dniu 7 kwietnia 2016 r, inwestycji rozpocz ętej pod nazw ą  "Odnowienie pomieszczeń  i 
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dostosowanie dla potrzeb pracowników IO Ś -PIB w budynku przy ul. Kolektorskiej 4" i stwierdzi ł , 
że inwestycja jest oddana do u żytku, a w pomieszczeniach s ą  dokonywane prace laboratoryjne. 

Instytut sporz ądzi ł  OT Nr RŚ  5/2015 z dnia 31.12.2015 r. na modernizacj ę  budynku IOŚ  przy uI. 
Kolektorskiej 4 w Warszawie pt. „ Odnowienie pomieszcze ń  i dostosowanie dla potrzeb 
pracowników IO Ś-PIB przy ul. Kolektorskiej 4 w Warszawie na dzie ń  31.12.2015 r. w kwocie 
1 751 788,74 zł . Wystawiono PI{ nr RI 12 z dnia 31.12.2015 r. poz. ks. 12/2016 r. ksi ęguj ąc 
rozliczenie powyższej inwestycji w kwocie 1 751 788, 74 zł  Dt 010-02 Ct 080-01. Niniejszy raport 

zawiera ju ż  uwzgl ędnione ww, skorygowane stany kont. 

5.1.3. Ocena prawidlowo ści wyceny aktywów oraz pasywów 

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

Instytut Ochrony Środowiska — Pa ństwowy Instytut Badawczy okre ś lił  zasady wyceny aktywów i pasywów 
w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 1/2005 z dnia 02.01.2005 r. 

Metody wyceny aktywów i pasywów bilansu stosowane w sposób ci ągły, zapewniaj ą  prawid łowe ustalenie wyniku 
w kwestiach istotnych oraz porównywalno ść  danych w przeprowadzonych analizach ekonomicznych. 

5.1.4. I(ompletność  i prawid łowość  uj ęcia składników aktywów i pasywów 

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wynikaj ą  z ewidencji ksi ęgowej. 

5.1.5. Prawid łowość  prezentacji danych w sprawozdawczo ści finansowej, w informacji 
dodatkowej oraz w sprawozdaniu zarz ądu 

1. Wykazane warto ści w sprawozdaniu finansowym oraz w uzupelniaj ącej informacji dodatkowej s ą  wzajemnie ze 
sobą  spójne i wykazane zosta ły w sposób wystarczaj ący w istotnych aspektach. 

2. Badana jednostka z łożyła o świadczenie, że będzie kontynuowała dzia łalność  gospodarczą , o której mowa w art. 
5 ust. 2 ustawy o rachunkowo ści. 

3. Zapasy magazynowe — nie wyst ępuj ą . 

4. Ustalono, że zgodność  sald analitycznych z saldami kont syntetycznych by ła zachowana w sposób poprawny. 

5. Przeksi ęgowania sald końcowych kont wynikowych dokonano na koniec okresu obrotowego z zachowaniem 
poprawno ści technicznej. Salda kont zespo łu 4-go i 7-go przeniesiono na konto „Wynik Finansowy". 

6. Podstawę  otwarcia ksi ąg rachunkowych na 2015 r. stanowi ły dane zatwierdzonego bilansu za 2014 r. Ci ągłość  
bilansowa zosta ła zachowana. 

7. Wymogi dotycz ące archiwizowania ksi ąg rachunkowych, dowodów księgowych oraz rocznych sprawozda ń  
finansowych omówiono powy żej w punkcie II. 5.1.1.12. 

5.2. Informacje o niektórych istotnych pozycjach sprawozdania 

5.2.1. Informacje ogólne o sprawozdaniu finansowym 

1. Roczne sprawozdanie finansowe na dzie ń  2015-12-31 r. obejmuje wyniki dzia łalności za okres od 2015-01-01 r. 
do 2015-12-31 r. Rachunek zysków i strat sporz ądzony jest w wariancie kalkulacyjnym. 

2. Badaniem obj ęto sprawozdanie finansowe, to jest: 

informacj ę  dodatkową  spe1niaj ącą  wymogi okre ś lone przez art. 48 ust. 1 i art. 48 ust. 2 -vide za łącznik Nr 1 
ustawy o rachunkowo ści), 
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o rachunek przep ływów pieni ężnych sporz ądzony metod ą  poś redni ą  zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy o 
rachunkowości — vide art. 48b., 

o 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. 

gg~o  OBn®wielrnile istotnych pozycji sprawozdania finansowego 

1. Aktywa bilansu 

Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji aktywów bilansu przedstawiono wg systematyki 
obj ętej ustawą  o rachunkowo ści. 

W opisach pomini ęto pozycje bilansu, które wyra żaj ą  wartości zerowe tam, gdzie nie wyst ępuj ą  na początek i na 
koniec okresu obrotowego, a tak że nie wykazywa ły danych w ksi ęgach rachunkowych jednostki. 

Wykazana warto ść  aktywów trwa łych w pozycji A.I. bilansu jest zgodna z danymi, na które sk ładaj ą  się  zapisy 
następujących kont: 

o 020 —koszty zakończonych prac rozwojowych 

o 078 — umorzenia kosztów zako ńczonych prac rozwojowych 

1.1. Aktywa trwale 

8 404 062,05 zł . 

1.1.1. Wartości niematerialne i prawne 
obejmuj ą : 	 112 916,57 zł . 
- IOŚ  — PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 	 112 916,57 zł  
Stan i zmiana warto ści niematerialnych i prawnych netto: 

1) Stan na 01.01.2015 r. 	 89 901,49 zł  
2) Zwiększenia w ci ągu roku 

nabyte WNiP 	 89 295,30 zł  
3) Umorzenia 	 66 280,22 zl 
4) Stan na koniec 31.12.2015 r. 	112 916,57 zł  

Wartości te wynikaj ą  z następuj ących kont: 
Konto 020 — „Warto ści niematerialne i prawne" Dt 
Konto 078 — „Umorz. Warto ści niemat. i prawnych" Ct 

2 773 757,67 zł . 
2660841,10 zł .  

Inne warto ści niematerialne i prawne 112 916,57 zł . 
Wynikaj ą  z następuj ących kont: 
Konto 020 „Inne warto ści niematerialne i prawne" 2 773 757,67 zł . 
Konto 078 „Umorz. Inne warto ści niematerialne i prawne" 2 660841,10 zł . 

1.1.2. Rzeczowe aktywa trwa łe 

8 291 145,48 zł . 
Środki trwale wykazane w bilansie na dzie ń  31.12.2014 r. 
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Stanowią  kwotę  
w tym: 

7 925 945,48 zł  

o 	IOŚ -PIB Oddzia ł  we Wrocławiu w kwocie 319 461,30 zł  
o 	IOŚ -PIB O środek G łówny w Warszawie w kwocie 7 606 484,18 zł  

1. 	Środki trwa łe brutto 
stan na początek roku obrotowego 
zwi ększenie z tytulu zakupów i oddania inwestycji 
zmniejszenia z tytulu wycofania gr. trwalych z eksploatacji 
stan na koniec okresu obrotowego 

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

9 116 955,39 zł . 
22 253 820,44 zł . 

3 115 017,49 zł . 
6 353,99 A. 

25 362 483,94 zł . 

16 609 957,91 zł . 
0,00 zł . 

6 353,99 zł . 
832 934,54 zł . 

17 436 538,46 zł . 

1,2. 	Warto ść  netto środków trwalych 	 7 925 945,48 zł . 

W wyniku odpowiedniego sprawdzenia powi ą zań  danych kont analitycznych z kontami syntetycznymi, tabelami 
amortyzacyjnymi i umorzeniowymi, oraz z dowodami źródłowymi ruchu środków trwalych w okresie badanym nie 
stwierdzono uchybie ń  w tym zakresie, a dokonana wycena nie budzi zastrze żeń . 

Amortyzacja zosta ła odniesiona w koszty wg w łaściwych stawek z zachowaniem przyj ętych metod (liniowej oraz 
degresywnej). Zarachowano j ą  w ci ężar konta 408 "Amo rtyzacja" w koszty  w kwocie 887 970,90 zł, w tym 
dotyczące warto ści niematerialnych i prawnych 66 280,22 z ł . Różnica mi ędzy umorzeniem śr. trwalych i warto ści 
niematerialnych i prawnych w kwocie 11 243,86 z ł  tj. 899 214,76 zł  minus 887 970,90 zł  dotyczy 10 000,00 z ł  ujęcia 

w umorzeniu 100% zu życia aparatury naukowo badawczej i 1 243,86 z ł  z tytulu uj ęcia w umorzeniach darów 
bibliotecznych w 100% umorzonych. 

Ostatnią  inwentaryzacj ę  środków trwalych przeprowadzono wg stanu na 31.12.2012 r., któr ą  objęto wszystkie środki 
trwałe. 

Jednostka dokonuje amortyzacji 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 tabelą  stawek amortyzacyjnych 
okreś lonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16a — 16m. Wyst ępuje ci ągłość  stosowania 
metod amortyzacji. 

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

2. 	Ś rodki trwale w budowie - poz. A.II.2 bilansu, kwota 	 365 200,00 zł . 
wynikaj ą  z następuj ących kont: 
080 Ś rodki trwale w budowie 

365 200,00 zł . 
Kwota ta jest potwierdzona weryfikacj ą  sald na dzień  31.12.2015 r. prac 
naukowo — badawczych w toku , co omówiono powy żej w punkcie II. 5,1.2. 
niniejszego raportu. Stwierdzono, że weryfikacji sald dokonano prawid łowo 
i saldo zgodne jest z kontem 080. 

Zdaniem biegłego zachowano zasad ę  „ostrożnej wyceny", spe łniaj ąc warunki okre ś lone w art. 7 ust 1, art. 28 ust 1 
ustawy o rachunkowo ści. Jednostka dokonywala w sposób poprawny odpisy amortyzacyjne. 

Rzeczowe aktywa trwale stanowi ą  19,4 % sumy bilansowej aktywów. Saldo prawid łowe. 
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IOŚ  PIB Oddzia ł  we Wrocławiu w kwocie 

IOŚ -PIB O środek G łówny w Warszawie w kwocie 

383 477,10 zł  
1 093 922,30 zł  
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1.2. Aktywa obrotowe 
32 913 375,15 zl. 

1.2.1. Zapasy 

1 076 052,85 zt. 
1. 	W skład zapasów badanego podmiotu wchodz ą  następuj ące warto ści: 

Pólprodukty i produkty w toku 1 076 052,85 zł . 
— poz. B.I.2 bilansu. 

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

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

Inwentaryzacj ę  produktów w toku na dzie ń  31.12.2015 r. dokonano w drodze weryfikacji, któr ą  przeprowadzono na 
podstawie Zarządzenia Nr 22/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Dyrektora Instytutu Ochrony Ś rodowiska — 
Państwowego Instytutu Badawczego zgodnie z za łączonym Harmonogramem. Spis z natury nie by ł  
przeprowadzany. Kwota 1 076 052,85 z ł  prac naukowo badawczych w toku na dzień  31.12.2015 r. zgodna jest z 
zapisami na karcie kontowej 501 i saldem na dzie ń  31.12.2015 r. w kwocie 1 076 052,85 zl. 

Zdaniem biegłego zachowano zasad ę  „ostrożnej wyceny", spe łniaj ąc warunki okre ś lone w art. 7 ust 1, art. 28 ust 1 
ustawy o rachunkowo ści. Odpisy aktualizacyjne nie wystąpiły. Saldo stanów zapasów stanowi 2,6 % sumy 
bilansowej aktywów. 

1.2.2. Należności krótkoterminowe 

1 653 529,54 zł . 

1. Na stan należności od pozosta łych jednostek sk ładaj ą  się  salda kont: 
należności z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty do 12 m-cy 
należności z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty powy żej 12 m-cy 
należności z tytulu podatków, dotacji, ce ł  ubezpieczeń  społecznych 
i zdrowotnych oraz innych świadczeń  
inne należności 
dochodzone na drodze s ądowej 

Konto należno ści krótkoterminowych zawiera: 
2. Odpisy aktualizacyjne - konto 280 dotycz ą  konta 206 w kwocie 

1 477 399,40 zł . 
0,00 zł . 

33 400,02 zł . 
142 730,12 zł . 

0,00 zł . 

16 993,47 zł . 

Ad.1.2.2. Należności krótkoterminowe w kwocie 	 1 653 529,54 zł . 

w tym: 

la) Należności z tytulu dostaw i uslug o okresie splaty do 12 miesi ęcy w kwocie 1 477 399,40 z ł  
Ww. pozycja wynika z sald kont 200 i 201 nale żności z tytulu dostaw i uslug o okresie splaty do 12 m-cy. 

Na kwotę  1 477 399,40 zł  składaj ą  się : 
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tj. z kont 200 „Rozrachunki z dostawcami — krajowe" i 201 „Rozrachunki z odbiorcami — krajowe" kwota 
razem 1 093 922,30 zł . 

Salda zosta ły potwierdzone na dzień  31.12.2015 r. W trakcie badania ustalono, że do dnia 20 kwietnia 2015 r. w 
IOŚ-PIB Ośrodek G łówny w Warszawie nie zap łacono kwotę  164 288,41 zł, co stanowi 15,2% ogólnej kwoty 
należności z tytulu dostaw i us ług do 12 m-cy w IO Ś -PIB Ośrodek Glówny w Warszawie. Saldo realne. 

Poniżej przedstawiono struktur ę  należności krótkoterminowych w IO Ś -PIB Ośrodek Glówny w Warszawie w 
podziale czasowym na nale żności bieżące i należności po terminie platno ści. 

Lp. Ródźåj należnóśći; Wartóść  
1. 14åleżnośct bi'eiąće 432 702,07 

- do 1 miesiąca 362 862,03 

- od1 do 3 m-cy 69 840,04 

-od 3 do 6 m-cy 0,00 
- od 6 do 12 miesięcy 0,00 

2. Należności po terminie p łatnośc i  661226,23' 
- do 1 miesiąćå 552 568,22 

- od 1 do 3 m-cy 7 749,00 

- od 3 do 6 m-cy 3 724,73 
- od 6 do 12 miesięcy 97 178,28 

3 Razem należności 1 093'922 ,30  

1 b) należno ści z tytulu podatków, ce ł , ubezpieczeń  spo łecznych i zdrowotnych oraz 

innych świadczeń  w kwocie 	 33 400,12 zł  
w tym: 

o IOŚ-PIB Oddzia ł  we Wroclawiu w kwocie 	 349,46 zl 

o IO ś-PIB O środek G łówny w Warszawie w kwocie 	 33 050,56 zł  
Saldo w kwocie 33 050,56 zł  wynika z konta 220-05-04 „Rozrachunki z tytulu podatku VAT". Saldo zosta ło 
rozliczone. Saldo realne. 

1c) inne należności w kwocie 

w tym: 

142 730,12 zl 

o IOŚ-PIB Oddzial we Wroclawiu w kwocie 6 783,33 zł  
o IOŚ-PIB O środek Glówny w Warszawie w kwocie 135 946,79 zł  

Inne należności w kwocie 135 946,79 z ł  obejmuj ą : 

a) Konto 234 „Inne rozrachunki z pracownikami" w kwocie 19 675,60 zł  
b) Konto 241 „Rozrachunki dotycz ące potrąceń  z wynagrodzeń" w kwocie 73,00 zł  
c) Konto 244 „Nale żności z tytu łu rozl. Pożyczki z ZFŚS" w kwocie 120 481,52 zl 

w tym: IO Ś -PIB Oddzial we Wroclawiu w kwocie 6 783,33 zł  
IOŚ-PIB Ośrodek Glówny w Warszawie w kwocie 113 698,19 zł  

d) Konto 249 „ Inne rozrachunki i rozliczenia" w kwocie 2 500,00 zl 

Ad. a) Saldo w kwocie 19 675,60 z ł  rozliczono w miesi ącu styczniu 2016 r. 

Ad. b) Saldo w kwocie 73,00 zl rozliczono dnia 29.01.2016 r. 

Ad. c) Saldo w kwocie 120 481,52 zl jest sukcesywnie rozliczane z tytulu pobranych po życzek z ZF ŚS. 

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

Strona 18 /34 



Raport Niezaleźnego Bieglego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2015-01-01 r. do 2015-12-31 r. 

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

Ad. d) Saldo w kwocie 2 500,00 zł  dotyczy kary umownej za nie wykonanie pracy zgodnie z umow ą  o dzie ło z dnia 
29 kwietnia 2015 r. Saldo jest w toku egzekwowania. Saldo realne. 

W bilansie w grupie nale żności od pozostalych jednostek nast ąpiłą  eliminacja rozrachunków wewn ątrzzak ładowych 
w kwocie 546 792,42 zł . 

Id) Należności dochodzone na drodze s ądowej w kwocie 

Należności dochodzone na drodze post ępowania sądowego 16 993,47 z ł  uj ęte s ą  w ksi ęgach rachunkowych IO Ś -PIB 
Ośrodek Glówny w Warszawie na kncie 206 „Roszczenia sporne wobec odbiorców". Do pozycji tej zostala 
sporządzona weryfikacja sald nr 5 wg stanu na dzie ń  31.12.2015 r. Na należności te zosta ł  utworzony odpis 
aktualizuj ący na kwotę  16 993,57 zł  na koncie 280 „Odpisy aktualizuj ące rozrachunki". Warto ść  bilansowa wynosi 
0,00 zł , Saldo realne. 

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

0,00 zł  

1.2.3. Inwestycje krótkoterminowe 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 
w jednostkach powiązanych 
w pozostalych jednostek 
środki pieniężne i inne aktywa pieni ężne 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 

Poz. B.III. Inwestycje krótkoterminowe w kwocie 
z tego: 

o IOŚ -PIB Oddzial we Wroc ławiu w kwocie 

o IOŚ-PIB O środek Glówny w Warszawie w kwocie 

30 

30 
30 

30 

181 

181 649,52 zł . 
181 649,52 zł . 

0,00 zł . 
0,00 zł . 

181 649,52 zł . 
0,00 zł . 

649,52 zl 

649 212,27 zł  

29 532 437,25 z ł  

Kwota 30 181 649,52 z ł  obejmuje: 
• Saldo 649 212,27 z ł  IOŚ -P1B Oddzial we Wroc ławiu na które składaj ą  się : 

> Ś rodki pieniężne w kasie w kwocie 2 411,08 zł  
• Ś rodki pieni ężne na rachunkach bankowych 646 801,19 zł  
® Saldo 29 532 437, 25 zl IOŚ -PIB Ośrodek Główny w Warszawie na które sk ładaj ą  się : 

➢ Ś rodki pieniężne w kasie w kwocie 5 821,01 zł  
➢ Ś rodki pieniężne na rachunkach bankowych 29 526 616,24 z ł . 

Środki pieni ężne w kasach zosta ły potwierdzone spisem z natury na dzie ń  31.12.2015 r., a ś rodki pieni ężne na 
rachunkach bankowych potwierdzone na dzie ń  31.12.2015 r. przez banki obs ługuj ące badan ą  jednostkę , 

lnwentaryzacja śr. pieniężnych w kasie w IO Ś- PIB O środek Glówny w Warszawie zostala przeprowadzona zgodnie 

z harmonogramem do Zarz ądzenia Nr 22/2015 r, Dyrektora IO Ś-PIB z dnia 19 listopada 2015 r. 

Sprawdzono metod ą  kompletna raporty kasowe 10 Ś -PIB O środek Glówny w Warszawie za m-c czerwiec 

i grudzień  2015 r. z dowodami źródłowymi i nie stwierdzono nieprawid łowości tj.: 
9 nr 7 za okres od 02.06.2015 r. do 12.06.2015 r. oraz 
> nr 8 za okres od 16.06.2015 r. do 30.06.2015 r. i grudzie ń  2015 r, w powi ązaniu z dowodami ź ród łowymi 

> nr 14 za okres od 03.12.2015 r. do 31.12.2015 r. 

Badaj ąca nie bra ła udziału w spisie z natury środków pieni ężnych w kasie na dzie ń  31.12.2015 r. 
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W zakresie prawid łowości i kompletno ści uj ęcia dowodów ź ródłowych w ksi ęgach 2015 r. oraz sprawdzenia 

prawid łowości dokonanego spisu z natury śr. pieni ężnych w kasie na dzień  31.12.2015 r, zbadano raport kasowy za 
miesi ąc styczeń  2016 r. w powi ązaniu z dowodami źród łowymi i nie stwierdzono nieprawid łowości. Spis z natury na 

dzień  31.12.2015 r. potwierdzi ł  stan środków pieni ężnych w kasie na dzień  31,12.2015 r»Inwestycje 

krótkoterminowe stanowi ą  71,9 % sumy bilansowej aktywów. Saldo realne. 

1.2.4. Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 
2 143,24 zł . 

Powyższe saldo sprawdzono metod ą  kompletną  w powi ązaniu z dowodami 
źródłowymi i nie stwierdzono nieprawid łowości. Saldo zgodne z kontem 640 
„Rozliczenie mi ędzyokresowe kosztów czynnych". 

Na saldo w kwocie 2 143,24 z ł  składaj ą  si ę  następuj ące pozycje dotyczące roku 
2016: dzierżawy butli gazów specjalnych w kwotach: 1 463,87 z ł  i 679,37 zł . 

Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów stanowi ą  >0,1 % sumy 
bilansowej aktywów. Saldo realne. 

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

Stan i struktura pasywów. 
W opisach pomini ęto pozycje bilansu, które wyra żaj ą  wartości zerowe tam, gdzie nie występują  na początek i na 
koniec okresu obrotowego, a tak że nie wykazywa ły danych w ksi ęgach rachunkowych jednostki. 
Ogólny opis poszczególnych grup (pozycji) pasywów bilansu przyj ęto wg systematyki obj ętej ustawą  
o rachunkowo ści. 

2.1. Kapita ł  (fundusz) w łasny 
35 071 055,86 zl. 

Zaistniałe zmiany w kapita łach własnych w 2015 r. nie budz ą  zastrzeżeń . 

2.1.1. Fundusz statutowy na dzie ń  31.12 2015 r. 
22 786 134,54 zl. 

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 trwałych". 

Stan na 01.01.2015 r. 

Saldo funduszu statutowego w kwocie 22 786 134,54 zł  w sprawozdaniu jest 
prawidlowe i składa się  z: 

22 786 134,54 zł  2.1.1.1 Kapita łu (funduszu) podstawowego 
Ww. pozycja dotyczy IO Ś -PIB O środek Główny w Warszawie 
w kwocie 22 786 134,54 z ł . 
Pozycja ww. wynika z zapisów na koncie 800 „Fundusz podstawowy" 
w kwocie 22 786 134,54 z ł . Saldo prawidlowe. 
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2.1.2. Kapita ł  (fundusz) z aktualizacji wyceny 
Pozycja ww. wynika z zapisów na koncie 801 „Fundusz rezerwowy 
z aktualizacji wyceny w kwocie 454 215,34 z ł . Saldo prawid łowe. 

2.1.3. Pozosta łe kapitaly (fundusze) rezerwowe 
Pozycja ww. wynika z zapisów na koncie 802 „Fundusz rezerwowy" 
w kwocie 11 402 202,65 zł , Pozycja prawid łowa. 

2.1.4. Zysk (strata) z lat ubieglych 

11 

-309 

454 

402 

215,34 zi. 

202,65 zi. 

730,00 zl. 

Kwota 309 730,00 zł  wynika z zapisów na koncie 820 „Rozliczenie wyniku finansowego" 

w analityce „Skutki błędów z lat ubieglych" i dotyczy korekty b łędu z lat ubieglych w wysokości 
309 730,00 zł  stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowo ści, a wynikaj ącej z Decyzji Nr 02/E-
218/S/Z/2014-1 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy ższego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie utrzymania 
w mocy zaskar żonej decyzji ustalaj ącej zwrot do bud żetu pa ństwa kwoty z dotacji podmiotowej na 
finansowanie podstawowej dzia łalności statutowej w 2008 r. wykorzystanej przez IO Ś-PIB po terminie. 

/dowód ksi ęgowy PK MM 237/12 z dnia 31.12.2015 r./. W 2016 r. podlega podj ęcia decyzji przez Ministra 
Środowiska w zakresie pokrycia kwoty 309 730,00 A. W informacji dodatkowej za 2015 r. Instytut 
zaproponował  pokrycie tej kwoty z funduszu rezerwowego. 

2.1.5. Zysk (strata) netto 
738 233,33 z1. 

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

2.2. Zobowiązania i rezerwy na zobowi ązania 
w tym: 

• 	IOŚ-PIB we Wrocławiu w kwocie 701 732,56 z ł  6 246 381,34 zł . 
• 	IOŚ-PIB Oś rodek Główny w Warszawie w kwocie 6 091 441,20 zł  

2.2.1. Zobowiązania krótkoterminowe 
3 151 850,75 A. 

1. 	Wobec powi ązanych jednostek 0,00 zl. 
2. 	Wobec pozosta łych jednostek 2 579 623,90 zł . 
3. 	Fundusze specjalne - wynikaj ą  z sald: konta 850 „ZF ŚS" 572 226,85 zł . 

Poz. B.III. Bilansu Zobowi ązania krótkoterminowe w kwocie 

w tym: 
3 151 850,75 zł  

• 	IOŚ  PIB Oddzia ł  we Wrocławiu w kwocie 668 507,82 zł  

Składaj ą  się  z następuj ących pozycji: 
Zobowi ązania wobec jednostek powi ązanych w kwocie 
wtym: 

546 792,42 zł  

inne w kwocie 546 792,42 zł  
» 	Zobowi ązania wobec pozosta łych jednostek w kwocie 

w tym: 
51 619,23 zł  

Zobowi ązania z tytuhr dostaw i us ług o okresie 

wymagalno ści do 12 m-cy w kwocie 	 18 951,18 zł  
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2. Fundusze specjalne w kwocie 502 130,68 zł  
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Z tytulu podatków, ubezpiecze ń  i innych świadczeń  w kwocie 
ø 	Inne w kwocie 

> Fundusze specjalne w kwocie 

® IO Ś-PIB Ośrodek G łówny w Warszawie w kwocie 

32 656,77 zł  
11,28 zł  

70 096,17 zł  

3 030 135,35 zł  

Zobowiązanie krótkoterminowe IO Ś -PIB O ś rodek G łówny w Warszawie w kwocie 3 030 135,35 zł  składa się  
z następuj ących pozycji: 

1, Zobowiązania wobec pozosta łych jednostek w kwocie 	 2 528 004,67 zł  
w tym: 

a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalno ści do 12 m-cy w kwocie 	684 302,57 zł  
b) zaliczki otrzymane na dostawy w kwocie 	 926 850,00 zł  
c) z tytulu podatków, ubezpieczeń  i innych świadczeń  w kwocie 	 864 318,63 zł  
d) z tytu łu wynagrodzeń  w kwocie 	 43 029,04 zł  
e) inne w kwocie 	 9 504,43 	zł  

Ad.la) z tytuni dostaw i uslug, o okresie wymagalno ści do 12 m-cy w kwocie 684 302,57 z ł  
składaj ą  się  z następujących kont: 

200 Rozrachunki z dostawcami krajowe 249 502,49 zł  
201 Rozrachunki z odbiorcami krajowe 390 712,86 zł  
300 Rozliczenie zakupu 44 087,22 zł  

Razem 684 302,57 zł  

Salda z tytulu dostaw i uslug nie budz ą  wątpliwości. 

VZob̀̀ ~oW4zańta źiyt dóśtaw i us ług 
;Lp°;~t,+~~,Ród3źåj źóbowi ązań  Wartość  
1. Zobowiązania bieżące 682268,81.' 

- do 1 miesi ąca 	 ~~4 ł  291 555,95 

- od 1 do 3 m -cY 389 793,27 

-od 3do6m -cy 	;.:;. 919,59 

- od 6 do 12 mięsięćy'  0,00 

• 0,00 

2. Zobowi ązania po terminie płatności 2,033,,7:6.i 

- do 1 miesiąca 0,00 

- od 1 do 3 m-cy 2 033,76 

- od 3 do 6 m-cy 0,00 

- od 6 do 12 mięsięcy  0,00 
0,00 

3 Razem zobowi ązania 684 302,57 
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Ad. 1b) zaliczki otrzymane na dostawy w kwocie 926 850,00 zł  

Ad. I d) z tytu łu wynagrodzeń  w kwocie 43 029,04 zł  

Składa si ę  z sald następuj ących kont: 

Raport Niezależnego Bieglego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2015-01-01 r. do 2015-12-31 r. 

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

Kwota 926 850,00 zł  wynika z konta 842 „Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów" kwota 
3 988 155,85 zł  -3 061 305,85 z ł  dot. IOŚ  — PIB O środek Główny w Warszawie „Rozliczenia 
międzyokresowe" poni żej omówione w poz. B.IV Pasywa bilansu. Saldo realne. 

Ad. 1c) z tytulu podatków, ubezpiecze ń  i innych świadczeń  w kwocie 

Składa się  z sald następuj ących kont: 

864 318,63 zł  

220-01 Podatek dochodowy od osób fizycznych 206 712,00 zł  

220-03 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 794,00 zł  
220-04 Składki ZUS 422 359,63 zł  
220-05 Rozrachunki z tytulu podatku VAT 229 767,00 zł  
220-07 Podatek na PFRON 3 686,00 zł  

Razem 864 318,63 zł  

© Saldo z ww. konta 220-01 w kwocie 206 712,00 z ł  zosta ło uregulowane dnia 20.01.2016 r. 
WB nr 17. Saldo uregulowano w terminie. Na saldo to sk łada się  saldo z deklaracji rocznej PIT-8AR w 
kwocie 288,00 - deklaracja z łożona dnia 28.01.2016 r. i z deklaracji rocznej PIT-4R saldo w kwocie 
206 424,00 zł  —deklaracja złożona 20.01.2016 r. Razem 206 712,00 zł . Saldo realne. 

o Saldo z ww. konta 220-03 w kwocie 1 794,00 z ł  zosta ło uregulowane tj. 1 655,00 z ł  dnia 
20.01.2016 r. WB nr 17 oraz dnia 31.03.2016 r. kwotę  139,00 zł  WB nr 78. Saldo uregulowano 
w terminie. Saldo realne. 

o Saldo z ww. konta 220-04 w kwocie 422 359,63 z ł  zostało uregulowane dnia 15.01.2016 r. WB nr 
13. Saldo dotyczy rozliczenia składek ZUS, zdrowotnych i funduszu pracy w deklaracji za m- ąc 
XII.2015 r. ZUS DRA. Saldo uregulowano w terminie. Saldo realne. 

o Saldo z ww. konta 220-05 w kwocie 229 767,00 z ł  zosta ło uregulowane dnia 25.01.2016 r. WB nr 
21. Saldo to wynika z deklaracji VAT -7 za 12.2015 r. kwota 230 871,00 z ł  pomniejszona 
o nadplatę  w kwocie 1 104,00 zł  deklaracja VAT 7 korekta za 12.2015 r., czyli kwota po korekcie 

229 767,00 zł . Saldo realne 

o Saldo z ww. konta 220-07 w kwocie 3 686,00 z ł  zosta ło uregulowane dnia 20.01.2016 r. WB nr 17. 
Saldo zgodne jest z deklaracj ą  DEK-R „Deklaracj ą  roczn ą  wp łat na PFRON — rozliczenie wp łat" 
za rok 2015. Saldo realne. 

230 Rozrachunki z tytulu wynagrodze ń  1 794,40 zł  
241-01 Rozrachunki dotycz ące potrąceń  z wynagrodzeń  41 234,64 zł  

Razem 43 029,04 zł  

Saldo ww. konta 230 w kwocie 1 794,40 zł  nie zostało wyp ł acone z uwagi na brak dokumentu dotycz ącego 

prawa do wyp łaty po zmarłym pracowniku. Saldo pochodzi z m-cy 04; 05; 07.2013 r. Saldo realne. 
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Adle) inne w kwocie 9 504,43 zł  

Składa się  z następuj ących kont: 

- stan na 01.01.2015 r. w kwocie 
- stan na 31.12.2015 i'. w kwocie 

547 783,90 zł  
572 226,85 zł  

Raport Niezale żnego Bieg łego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2015-01-01 r. do 2015-12-31 r. 

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

Saldo z ww. konta 241-01 w kwocie 41 234,64 z ł  zostało rozliczone na kwot ę  38 704,64 zł  dnia 
15.01.2016 r. WB nr 9 i 13. Pozosta ła do rozliczenia kwota 2 530,00 z ł  uzależniona od wp ływu należności 
od zamawiaj ącego. Saldo realne. 

234 Rozrachunki z pracownikami 2 351,53 zł  
241-02 Składki i splata pożyczek z PKZP 259,34 zł  

249 Inne rozrachunki i rozliczenia 6 893,56 zł  
Razem 9 504,43 zł  

Salda z ww. kont s ą  realne. 

Ad.2 Fundusze specjalne w kwocie 

Składaj ą  si ę  z sald następuj ących kont: 

502 130,68 zł  

850 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych 191 349,74 zł  
852 Inne Fundusze Specjalne 310 780,94 zł  

Razem 502 130,68 zł  

Fundusze specjalne saldo na dzie ń  31.12.2015 r. wynoszą  
w tynt: 

• Fundusze specjalne O środka Głównego IOŚ-PIB w Warszawie w kwocie 	502 130,68 zł  
w tym: 

➢ Fundusz Badań  Własnych za 2015 r. wynosi 	 310 780,94 zł  
➢ ZFŚS —wynosi 	 191 349,74 zł  

• Fundusze specjalne Oddzia łu we Wrocławiu w kwocie 	 70 096,17 zł  
w tym: 

➢ Fundusz Bada ń  Własnych za 2015 r. wynosi 	 37 832,73 zł  
➢ ZFŚS wynosi 	 32 263,44 zł  

Zmiana stanu (zmniejszenie) w kwocie 	 24 442,95 zł  

572 226,85 zł  

Na saldo na dzień  31.12.2015 r. funduszy specjalnych w kwocie 572 226,85 z ł  składaj ą  się  fundusze: 

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych w kwocie 223 613,18 z ł  
wykazuje saldo na dzie ń  31.12.2015 r, 

w tym: 

o IOŚ -PIB Oddzia ł  we Wrocławiu w kwocie 32 263,44 z ł  
o IOŚ -PIB O środek G łówny w Warszawie w kwocie 191 349,74 z ł  
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Zmiana stanu (zmniejszenie) w kwocie 	34 804,59 zł  
- stan na dzień  01.01.2015 r. w kwocie 258 417,77 zł  
- stan na 31.12,2015 r. w kwocie 	223 613,18 zł  

Wykazana kwota salda konta 850 ZF ŚS Ośrodka Głównego IO Ś-PIB w Warszawie na dzieci 
31.12.2015 r. w wysoko ści 191 349,74 zł  jest prawid łowa i wynika z nast ępuj ących ustaleń : 
Stan na 2015-01-01 w wysoko ści 	 219 955,10 zł  
Zwiększenia w kwocie 233 803,64 z ł  
w tym: 

> odpis podstawowy w kwocie 	 219 573,63 z ł  
200,72 osoby x 1 093,93 z ł  = 219 573,63 zł  

• odpis dodatkowy dla emerytów i rencistów w kwocie 
55 emerytów i rencistów x 182,32 zł  = 10 027,60 zł  
Razem 
(korekta naliczenia w kwocie planowanej 235 377,18 zł  
- korekta do kwoty odpisu podstawowego 5 775,95 zł= 
229 601,23 zł) 

• odsetki bankowe 

> odsetki od udzielonych pożyczek 

10 027,60 zł  

229 601,23 zł  

0,16 zł  
4 202,25 zł  

Zmniejszenia w kwocie 262 409,00 zł  
w tym: 

> dopłaty do wczasów organizowanych indywidualnie w kwocie 257 450,00 z ł  
> zapomogi, inne w kwocie 	 4 959,00 zł  

Stan na 2015-12-31 w kwocie 191 349,74 z ł  
Sprawdzono z II, III i IV kwarta łu 2015 r. (w I kwartale nie wyst ąpiły wyp łaty) ostatni ą  wyp łatę  dotyczącą  dop łat 
do wczasów organizowanych indywidualnie w powi ązaniu z oświadczeniami o wysokości średniego dochodu 

miesięcznego brutto członka rodziny oraz wyp łacone zapomogi. Nie stwierdzono nieprawid łowo ści. 

Saldo realne. Wykorzystanie środków funduszu socjalnego nie budzi zastrze żeń . 

Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych zosta ł  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 Spo łecznej z dnia 09.03.2009 r. w sprawie sposobu 

ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na ZF ŚS (Dz.U. Nr 43,poz. 349), 

> „Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych 

w Ośrodku Głównym IOŚ -PIB" wprowadzonym w życie Zarz ądzeniem Nr 35/2011 Dyrektora Instytutu 

Ochrony Ś rodowiska —Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 10 pa ździernika 2011r. 

9 Zarządzenia Nr 6/2015 Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska = Państwowego Instytutu Badawczego 

z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie podzia łu i wysoko ści środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń  
Socjalnych obowi ązuj ących w 2015 r. w O środku Głównym IO Ś -PIB. 

Audytor: Jadwiga Marchel Kancelaria Bieg łego Rewidenta, 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 35/39 
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Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 00-548 Warszawa, Krucza 5/ 11D 

Poni żej uzgodniono konto 850 ZF ŚS z kontem ZFŚS na dzień  31.12.2015 r.: 

Nr konta Nazwa konta Dt kwota zł  Ct kwota zł  
132 „Rachunek bankowy ZF ŚS" 84 333,50 
244 „Należności z tytu łu rozl. Pożyczki z ZFŚ S" 113698,19 
850 „Zakładowy Fundusz Świadcze ń  Socjalnych" 191 349,74 

Razem 198 031,69 191 349,74 

Per saldo Dt wynosi kwotę  6 681,95 zł  i zosta ło rozliczone w sposób następuj ący, w tym : 
na zmniejszenie rachunku ZF ŚS: 

• zaplata 1 465,00 z ł  dnia 13.02.2016 r. Nr WS 1 dotyczy ref. PDOF od wyp łat za 12.2015 r. 

o zaplata 5 775,95 zł  dnia 13.01.2016 r. Nr WS 1 dotyczy ref. z tytulu naliczenia korekty za 2015 r. 
na zwiększenie rachunku ZF ŚS: 

o 	przelew 25,00 zł  dnia 13.01.2016 r. Nr WSI dotyczy 	re£ oplat bank za 12.2015 r. 

o 	przelew 534,00 zł  dnia 15.01.2016 r. Nr WS2 dotyczy ref. raty po życzki 

2. 	Fundusz Badań  Własnych w kwocie 348 613,67 zł  
Wykazuje saldo na dzie ń  31.12.2015 r. 
w tym: 
- IOŚ -PIB Oddzia ł  we Wrocławiu w kwocie 37 832,73 zł  
- IOŚ -P113 Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 310 780,94 zł  
Zmiana stanu (zwiększenie) w kwocie 30 846,52 zł  
- stan na 01.01.2015 r. w kwocie 279 934,42 zł  
-stan na 31.12.2015 r. w kwocie 310 780,94 zł  

Na saldo na dzień  31.12.2015 r. w kwocie 310 780,94 zł  składa si ę : 
saldo z BO 279 934,42 zł  
zwiększenia na kwot ę  1 374 196,71 zł  z tytułu odpisu z zysku za 2014 r., zmniejszenia na kwot ę  
1 343 350,19 zł  z tytu ł u wydatków wg decyzji Dyrektora IO Ś -PIB. 
Stan na BZ 2015 r. 310 780,94 zł . 
Zwiększenia na kwotę  1 374 196,71 zł  z tytulu odpisu zysku za 2014 r. na zwi ększenie Funduszu Bada ń  
Własnych zaewidencjonowano na podstawie PK Nr MM 17/06 z dnia 30.06.2015 r. —poz.06/978 w zwi ązku 
z zatwierdzeniem podzia łu zysku za 2014 r. pismo Ministra Środowiska nr DOP-II-077-32/24286/15/MN 
z dnia 30 czerwca 2015 r. 
W toku niniejszego badania sprawdzono zakupion ą  ze środków Funduszu Badań  Własnych aparatur ę  
naukowo-badawcz ą  i wyposażenie niezb ędne do realizacji zada ń  w kwocie 423 306,82 zł  sprawdzaj ąc 

faktury zakupu, OT i decyzje Dyrektora IO Ś -PIB w sprawie finansowania bada ń  własnych ze środków 

finansowych funduszu bada ń  własnych. 

Fundusz badań  własnych Instytut tworzy w oparciu o zapis art.19 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o instytutach badawczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz.618 ze zrn.). Zasady gospodarowania funduszem okre ś la 
Regulamin Funduszu Badań  Własnych wprowadzony Zarz ądzeniem nr 21/2013 Dyrektora IO Ś -PIB z dnia 10 lipca 
2013 r. w sprawie wprowadzenia w IO Ś -PIB „Regulaminu Funduszu Bada ń  Własnych". Saldo realne. 

Deklaracja na podatek od nieruchomo ści na rok 2015 DN-12 zosta ła złożona do Urzędu Miasta Sto łecznego 
Warszawa dnia 14.01.2015 r. 

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

Instytut jest zwolniony od podatku od nieruchomo ści z za łącznika nr 1 i nr 2 wynika zwolnienie z art.7 ust.2,pkt 5 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op łatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz.613 ze zm.). 
Z załącznika tych wynika, że nie wyst ępuje op łata od wieczystego u żytkowania gruntu, gdy ż  grunty s ą  zaj ęte na 
prowadzenie nieodp łatnej statutowej dzia łalności. Instytut nie prowadzi dzia łalności gospodarczej. 

2.2.2. Rozliczenia międzyokresowe 

Poz. IV Bilansu Rozliczenia mi ędzyokresowe w kwocie 

z tego: 

o IOŚ-PIB Oddzia ł  we Wrocławiu w kwocie 

o IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 

W bilansie wykazano rozliczenia mi ędzyokresowe w podziale na: 

I) D ługotertninowe w kwocie 
2) Krótkoterminowe w kwocie 

3 094 530,59 zI. 

3 094 530,59 zł  

33 224,74 zł  
3 061 305,85 zł  

1 842 083,33 zł  
1 252 447,26 zł  

Ad.1) Na rozliczenia mi ędzyokresowe d ługoterminowe w kwocie 1 842 083,33 zł  składaj ą  się  następujące pozycje: 

➢ środki z NFOŚ  i GW w kwocie 	 914 480,72 zł  
w tym: 

o na zakup środków trwa łych i warto ści niematerialnych i 
prawnych dla KOBi ZE w kwocie 	 480 441,12 zł  

o zakup aparatury zgodnie z umow ą  974/2013/Wn-07/MN- 	 434 039,60 zł  
PO/D w kwocie 

➢ środki z MN i SzW w kwocie 	 275 424,97 zł  
w tym: 

o dotacja na s finansowanie zakupu aparatury n-b Dec. 

Nr 6101/IA/617/2010 z 24.03.2010 r. dotyczy O śr. Gł . w 

Warszawie w kwocie 	 275 424,97 zł  
o dotyczy Oddz. Wrocław w kwocie 	 12 936,97 zł  

➢ środki krajowe na realizacje projektów w kwocie 	 98 817,09 zł  
w tym: 

o MARKER w kwocie 	 56 004,00 zł  
o BIOSTRATEG w kwocie 	 39 734,27 zł  
o INNOTECH w kwocie 	 3 078,82 zł  

➢ Środki zagraniczne na realizacje projektów w kwocie 
	

13 650,72 zł  
w tym: 

o EWASTER w kwocie 

➢ Ś rodki z FBW na zakup aparatury w kwocie 

Audytor: Jadwiga Marchel Kancelaria Biegłego Rewidenta, 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 35/39 
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➢ Prawo wieczystego u żytkowania gruntu w kwocie 
w tym: 

o Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 
o Oddzia ł  we Wrocławiu w kwocie 

2 280,72 zł  
14 750,25 zł  

17 030,97 zł  

Raport Niezależnego Bieglego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2015-01-01 r. do 2015-12-31 r. 

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

Ad.2) Na rozliczenia mi ędzyokresowe krótkoterminowe w kwocie 1 252 447,26 z ł  składaj ą  się  następuj ące pozycje: 

➢ ś rodki z NFOŚ  i GW w kwocie 
w tym: 

o na zakup środków trwa łych i warto ści niematerialnych i 
prawnych dla KOBZ ZE w kwocie 	 198 022,30 zł  

o zakup aparatury zgodnie z umow ą  974/2013/Wn-07/MN- 	 145 025,88 z ł  
PO/D w kwocie 

➢ środki z MN i SzW w kwocie 	 605 586,58 zł  
w tynf: 

o dotacja na sfinansowanie zakupu aparatury n-b Dec. 
Nr 6101/IA/617/2010 z 24,03.2010 r. dotyczy O śr. Gł . w 
Warszawie w kwocie 	 131 244,00 zł  

o SPUB Dec. 4309/E-218/SPUB/2015 	 474 342,58 zł  

343 048,18 zł  

➢ środki z NCN w kwocie 
w tym: 

o finansowanie projektów badawczych zgodnie z zawartymi 
umowami w kwocie 

➢ środki krajowe na realizacje projektów w kwocie 
w tym: 

o CRIS w kwocie 
o INNOTECH w kwocie 

➢ Środki z Funduszu Bada ń  Własnych na zakup aparatury w kwocie 

➢ otrzymane zaliczki ( środki unijne) na poczet świadczeń , które 

zostaną  wykonane w nast ępnym roku 

➢ dot. prawa u żytkowania wieczystego gruntu 

54 967,00 zł  

54 967.00 zł  
44 286,87 zl 

41 350,22 zł  
2 936,65 zł  

185 860,45 zł  

12 711,99 zł  
5986,19 zł  

Rozliczenia mi ędzyokresowe d ługo- i krótkoterminowe wynikaj ą  z prowadzonej ewidencji analitycznej do 

poszczególnych tytu łów, są  prawidłowe i zgodne ze sprawozdaniem finansowym za rok 2015. 

Rozliczenia mi ędzyokresowe stanowi ą  7,4 % sumy bilansowej pasywów. Saldo realne. 

3. Rachunek zysków i strat 

Instytut Ochrony Ś rodowiska — Pa ństwowy Instytut Badawczy rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 r. do 
31.12.2015 r. sporządził  z uwzgl ędnieniem art.47 ustawy o rachunkowo ści, w wersji kalkulacyjnej, zgodnie 
z wyborem przyj ętym w § 4 ust. 2 Zasad (polityki) Rachunkowo ści ustalonych Zarz ądzeniem nr 9/2004 Dyrektora 
Instytutu Ochrony Ś rodowiska z dnia 30.12.2004 r. w sprawie ustalenia Zasad (polityki) Rachunkowo ści. 
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A. Przychody netto ze sprzeda ży wykazane za rok obrotowy 2015 w kwocie 	 28 208 833,23 zl 

obejmuj ą  one: 

o IOŚ-PIB we Wroc ławiu w kwocie 	 794 551,00 zł  
o IOŚ-PIB Ośrodek Glówny w Warszawie w kwocie 	 27 414 282,23 zł  

w tym: 

D konto 701"Sprzeda ż — usługi działalności podstawowej" w kwocie 	13 822 573,48 zł  
9 konto 702 „ Sprzeda ż — usługi działalno ści ogólnotechnicznej" w kwocie 	32 126,16 zł  
D konto 760-10 „Pozosta łe dzia łalności „K O B i Z E" finansowane 

przez NFO Ś iGW" w kwocie 	 13 559 582,59 zł  
Zaprezentowane przychody dotycz ą  przychodów zrealizowanych z dzia łalności Instytutu w roku 2015. 

o Przychody z dzia łalności podstawowej w kwocie 	13 822 573,48 zł  — stanowi ą  50,4 % 

o Przychody z dzia łalności ogólnotechnicznej w kwocie 32 126,16 z ł  - stanowi ą  0,1 % 

o Pozostałe przychody ze sprzeda ży „KOBiZE" w kwocie 	13 559 582,59 zł  — stanowi ą  49,5% 

© Przychody Oddzia łu Wrocław stanowi ą  2,8 % przychodów netto ze sprzedaży. 

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów wynika z ewidencji ksi ęgowej. 

Wykazane przychody netto ze sprzeda ży s ą  przychodami realnymi, zastosowane stawki VAT nie wykazuj ą  
nieprawid łowości. 

B. 	Razem koszty sprzedanych produktów w kwocie 

wykazuj ą  na dzień  bilansowy: 

24 732 965,77 zł  

o 	IOŚ -PIB Oddzial we Wroc ławiu w kwocie 551 564,74 zł  
® 	IOŚ- PIB Ośrodek G łówny w Warszawie w kwocie 24 181 401,03 zł  

C. 	Koszty ogólnego zarz ądu w kwocie 4 038 528,52 zł  
o 	IOŚ-PIB 

 

Oddzial we Wroclawiu w kwocie 183 609,18 zI 

o 	IOŚ- PIB Ośrodek Glówny w Warszawie w kwocie 3 854 919,34 zł  
D. 	Pozostale przychody operacyjne w kwocie 

w tym: 

906 703,87 zł  

IOŚ -PIB Oddział  we Wroclawiu w kwocie 14 878,62 zł  

o 	IOŚ - PIB O środek Glówny w Warszawie w kwocie 891 825,25 zł  
Pozostale przychody operacyjne IO Ś -PIB O środek Główny w Warszawie w kwocie 891 825,25 zł  
obejmuj ą : 

Konto 760-02 Zobowi ązania, odszkodowania, kary, grzywny w kwocie 

w tym: 

148 353,77 zł  

A 	zwrot dofinansowania do studiów w kwocie 3 000,00 zł  
kary umowne w kwocie 126 994,40 zł  

D 	rozwi ązywanie odpisów aktualizacyjnych 

w kwocie 18 704,49 zł  
D 	z tytu łu rozliczenia zaliczki — fa za 

naprawę  samochodu w kwocie 1 654,84 zł  

Konto 760-09 Pozostale przychody w kwocie 

w tym: 

743 471,48 zł  
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F. Przychody finansowe 
w tym: 

• IOŚ-PIB Oddzia ł  we Wrocławiu w kwocie 	 3 116,82 zł  
o IOŚ-PIB Ośrodek G łówny w Warszawie w kwocie 458 199,56 z ł  

w tym: 

461 316,38 zł . 

Konto 750-02 Odsetki w kwocie 
w tym: 

o od środków finansowych na r-ku 
bankowym w kwocie 

o od nieterminowej zap łaty faktur 
w kwocie 

453 195,46 zł  

5 004,10 zł  

458 199,56 zł  

Raport Niezależnego Bieg łego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2015-01-01 r. do 2015-12-31 r. 

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

» 

> 

p łatno ści w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego w kwocie 	 113 426,32 zł  
przychody z tyt. świadczeń  częściowo 

odpłatnych przez pracowników w kwocie 	26 940,64 zł  
wartość  odpisanego prawa u żytkowania 

gruntu w kwocie 	 448,67 zł  
równowartość  raty umorzenia do wys. 

odpisów amortyzacyjnych środków 

trwalych sfinansowanych środkami 

obcymi w kwocie 	 425 347,85 zł  
równowartość  raty umorzenia do wys. 

odpisów amortyzacyjnych środków 

trwalych sfinansowanych ze środków 

Funduszu Badań  Własnych w kwocie 	172 735,71 zł  
zwrot kosztów i op łat sądowych 

wg nakazu w kwocie 	 4 313,86 zł  
opłata reprograficzna w kwocie 	 251,05 zł  
drobne kwoty dotycz ące zaokrągleń  w kwocie 	7,38 zł  

Razem 891 825,25 zł  

E. Pozostałe koszty operacyjne 
12 273,07 zł . 

w tym: 

• IOŚ-PIB Oddzia ł  we Wrocławiu w kwocie 

• IOŚ-PIB O środek G łówny w Warszawie w kwocie 

w tym: 

0,00 zł  
12 273,07 zł  

Konto 761-02 Należności, odszkodowania, kary, grzywny w kwocie 6 362,39 zł  

Konto 761-09 Pozosta łe koszty w kwocie 5 910,68 zł  

Razem 12 273,07 zł  
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G. Koszty finansowe 
30 649,79 zł  

w tym: 

o IOŚ-P1B Oddzial we Wrocławiu w kwocie 	 0,00 zł  
o IOŚ-PIB O ś rodek Główny w Warszawie w kwocie 30 649,79 zł  

w tym: 

Konto 751-02 Odsetki w kwocie 

oraz nadwyżka ujemnych ró żnic kursowych 

nad dodatnimi w kwocie 

69,77 zł  

30 580,02 zł  

Zysk brutto za rok 2015 w kwocie 

Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 

Zysk ne tto za rok obrotowy w kwocie 

762 436,33 zł  
24 203,00 zł  

738 233,33 zł  

31)å2;2013 31-1.2-201.4 	:, 31-1s2 201$ 
Przychody ze sprzeda ży produktów, towarów 
i materialów 

33 081 587,52 29 212 645,13 28 208 833,23 

Koszty dzia łalno ści operacyjnej 30 907 375,86 28 995 592,50 28 771 494,29 
Zysk/strata ze sprzeda ży 2 174 211,66 217 052,63 -562 661,06 
Zysk/strata z dzia łalności operacyjnej 2 931 668,98 902 522,80 331 769,74 
Zysk/strata z dzia łalności gospodarczej 3 555 094,70 1 474 794,73 762 436,33 
Zysk/strata brutto 3 555 094,70 1 474 794,73 762 436,33 
Zysk/strata ne tto 3 500 335,70 1 414 597,73 738 233,33 

H. Koszty w układzie rodzajowym w kwocie 28 211 292,99 zł  

Na koszty te składaj ą  się  następuj ące pozycje kosztów rodzajowych 
konto 408 - „Amortyzacja" 887 970,90 zł . 
konto 401 - „Zu życie materialów i energii" 1 067 182,14 zł . 
konto 402 - „Us ługi obce" 3 143 846,89 zł . 
konto 404 - „Wynagrodzenia" 18 808 841,40 zł . 
konto 405 - „Ubezpieczenia spo łeczne i inne świadczenia" 3 463 656,03 zł . 
konto - 403 -„Podatki i op łaty" 89 563,53 zł . 
konto - 409 „Pozosta łe koszty rodzajowe" 750 232,10 zł . 

Zaprezentowane koszty wg rodzajów za rok 2015 w kwocie 28 211 292,99 z ł  
w tym: 

o Oddzial we Wrocławiu w kwocie 	 735 173,92 zł  
• Oddzial G łówny w Warszawie w kwocie 	27 476 119,07 zł  wynikaj ą  z ksi ąg rachunkowych. 

L. 	Zysk z dzia łalności gospodarczej i jego rozliczenie 
762 436,33 zł . 

Przychody ogó łem 29 576 853,48 zł . 
przychody ze sprzeda ży i zrównane z nimi 28 208 833,23 zł . 
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pozostale przychody operacyjne 
przychody finansowe 
zyski nadzwyczajne 

906 703,87 zł . 
461 316,38 zł . 

0,00 zł . 

Wynik finansowy — zysk bru tto 

Koszty ogólem 
koszty dzia łalno ści operacyjnej 
pozostale koszty operacyjne 
koszty finansowe 
straty nadzwyczajne 

28 814 417,15 zł . 
28 771 494,29 zł . 

12 273,07 zł . 
30 649,79 zł . 

0,00 zł . 

762 436,33 zł . 

Raport  Niezależnego Bieglego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2015-01-01 r. do 2015-12-31 r. 

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

Obliczenie podatku dochodowego — omówiono w informacji dodatkowej str. 20 i 21 : 

o wynik finansowy brutto zgodnie z bilansem 	 762 436,33 zł . 

• przychody wolne od podatku 	 485 430,96 zł . 

o przychody zwiększaj ące podstawę  opodatkowania (statystyczne) 	 147 094,01 zł . 

o koszty nie stanowi ące kosztów uzyskania przychodów 17 322 810,78 z ł  
• koszty włączone do kosztów uzyskania przychodów 	 - 165 065,20 zł . 
o wynik finansowy podatkowy 	 17 581 845,06 zł , 
o dochód wolny od podatku — art.17 ust.1 pdop 	 17 454 460,07 zł  
• dochód do opodatkowania 	 127 384,99 zł  

Obliczenie podatku dochodowego tj. 127 384,99 z ł  x 19% = 	 24 203,00 zł  

Rezerwa z tytu łu odroczonego podatku dochodowego 	 0,00 zł  
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 	 0,00 zł . 

Łączny podatek dochodowy 24 203,00 zl 
Bieżący podatek dochodowy 24 203,00 zl 

Zysk netto wynosi kwotę  738 233,33 zl 

Instytut złożył  CIT-8 Zeznanie o wysoko ści osi ągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego 
od osób prawnych za rok podatkowy 2015 do Pierwszego Mazowieckiego Urz ędu Skarbowego w Warszawie 
w formie elektronicznej dnia 31.03.2016 r., co wynika z urz ędowego po świadczenia odbioru dokumentu 
elektronicznego. W dniu 26.04.2016 r. Instytut z łożył  korektę  CIT — 8 do ww. Urzędu Skarbowego z tym, że 
wysokość  podatku dochodowego od osób prawnych nie uleg ła zmianie. Zaliczki wplacono na kwot ę  24 064,00 zł , 
a kwotę  139,00 zł  wplacono dnia 31.03.2016 r. Razem wplacono podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 
24 203,00 zł . Podatek dochodowy od osób prawnych za 2015 r. zosta ł  obliczony prawid łowo. 

a. Zobowiązania warunkowe 
Jednostka w informacji dodatkowej wskaza ła, że nie występuj ą  zobowi ązania warunkowe, ani też  poręczenia, co 
potwierdzono tak że podczas prowadzonych rozmów z Dyrektorem, jak i g łówną  księgową . 

Ib. Zdarzenia pa dacie ibiiansui 
W jednostce nie wyst ąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które mialyby wp ływ na ocen ę  wyników 
działalno ści roku 2015 oraz na zagro żenia kontynuacji dzia łalno ści gospodarczej. 
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Raport Niezależnego Bieg łego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2015-01-01 r. do 2015-12-31 r. 

Instytut Ochrony Srodowiska - Pa ństwowy Instytut Badawczy, 00-548 Warszawa, Krucza 5/ 11D 

IV. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacja 
®datk®wa 

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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz Informacja dodatkowa, spe łniają  wymagania okre ś lone w art. 45 
ust.2 pkt. 3 oraz w za łączniku nr 1 do ustawy o rachunkowo ści, są  zgodne z danymi wynikaj ącymi z ksi ąg 
rachunkowych. Wskazane informacje przedstawiono w sposób wyczerpuj ący. 

Dyrektor Instytutu złożył  stosowną  informacj ę  we wprowadzeniu do sprawozdania o mo żliwości kontynuowania 
dzia łalno ści gospodarczej. 

V. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

Zestawienie zmian w kapitale w łasnym wykazuj ące stan 0,00 z ł  na koniec roku 2015 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 
2015 r. 

VI. Rachunek przep ływów pieniężnych 

Sprawozdanie z przeplywów środków pieni ężnych wskazuje na łączn ą  wartość  przep ływów na -3 150 896,65 zł  wg 
stanu na 2015-12-31 r. w tym z dzia łalności" 

• operacyjnej 	 - 1 291 186,46 zł  
• inwestycyjnej 	- 1 549 980,19 zł  
• finansowej 	 - 309 730,00 zł  

Z analizy powyższych przeplywów wynika wniosek: nast ąpi ł  znaczny spadek przep ływów pieni ęznych netto wg 
stanu na dzień  31.12.2015 r. 

Zagrożenie dla kontynuacji dzia łalności. 

Kierownictwo jednostki zamie ściło informacj ę  o kontynuacji dzia łalno ści gospodarczej przez Instytut (vide — 
wprowadzenie do sprawozdania finansowego). 

Przypadki wskazuj ące na naruszenie prawa. 

W wyniku dokonania badania sprawozdania finansowego, systemu prowadzenia ksi ąg rachunkowych, kontroli 
wewnętrznej a także statutu jednostki nie stwierdzono przypadków istotnego naruszenia prawa. 

VII. Podsumowanie wyników badania 

	

1. 	Wynik finansowy ustalony przez jednostk ę  zamyka się  zyskiem brutto w 
wysoko ś ci 

	

2, 	Obowiązkowe odpisy z tytu ł u podatku dochodowego 

	

3. 	Zysk netto 

762 436,33 zł . 
24 203,00 zł . 

738 233,33 it. 
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adwiga l archel 

Nr w rejestrze 2369 

Jadwiga Marche( 

Raport Niezależnego Bieglego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 

za okres od 2015-01-01 r. do 2015-12-31 r. 

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

VIII. Uwagi ko eowe 

1. Niniejszy raport zawiera 34 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 fi nansowe. 

Kluczowy Biegły ewident 
	

Podmiot uprawniony do badania sprawozdan 

przeprowadzaj ą  badanie 
	 finansowych: 

Kancelaria Bieg łego Rewidenta 

Jadwiga Marchel Rance!tlria Bieglego Rewidenta 

08-110 Siedlce, tl. 3 Maja 35.39 

08-1 10 Siedlce , id. 3 Maja 35 m 3Ø Wpis an listę  podiniotó e uprawnionych pod nr 3762 Decyzja nr 

N I P:8 21-101.71-54 	 557/9/2011 KRBR z dnia 2011-12-20 r. 

Siedlce, dnia 05 maja 2016 r. r. 
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