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:.Pienvsz Y Mazowiecki Urzą d 
Skarbowy w Warszawie 
Sąd Rejestrowy 
dla m.st W-wy 

D 	MinisterstwoSrodowiska 
➢ 	Rada Naukowa IO Ś -P I6 
➢ 	n/n 

draJnl+ Ynu'oRlonon 

1. Nazwa i siedziba jednostki 
podstawowy przedmiot dzialalno ści 
w łaściwy sąd lub inny organ prowadz ą cy 
rejestr 

Instytut Ochrony grodowlska 
- Pndstwowy Instytut Nadawczy 

00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11 
inicjowanie, prowadzenie i koordynacja badatl 

naukowych i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie 
nauk przyrodniczych 

Sąd Rejonowy dla tn.st. Warszawy w Warszawie 
XIX Wydzia ł  Gospodarczy Krajowego Rejestru 

S ądowego — ru w KRS 0000032034 

2. Wskazanie czasu trwania dzia ł alności 
jednostki, jedeli jest ograniczony 

nieograniczony 

3. Wslcazanie olcresu obj ę tego 
sprawozdaniem finansowym 

od I stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

4. Wskazanie, 3e sprawozdanie finansowe 
zawiera dane łączne, jefieli w sk ł ad 
jednostki wchodzą  wewn ę trzne jednostki 
organizacyjne sporz ądzaj ące samodzielne 
sprawozdania finansowe 

sprawozdanie zawiera dane łączne 
z danymi oddzia łu sporządzaj ącego 

samodzielne sprawozdania finansowe 
- 	Oddziat we Wroc ł awiu 

50-370 Wroc ław, ul. Wybrzede 
Wyspiań skiego 39E 

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe 
zostalo sporządzone przy zalo żeniu 
kontynuowania dzialalno ści gospodarczej 
przez jednostkę  w duj ącej sig przewidzie ć  
przyszlo ści oraz czy nie istniej ą  
okoliczno ści wskazuj ące na zagrożenie 
Iontynuowania przez ni ą  dzialalności 

sprawozdanie zostalo sporz ądzone przy za ł o/eniu 
kontynuowania dzialalno ści przez jednostk ę . 

Nie istniej ą  Undue okoliczno ści wskazuj ące na 
zagro/-enie kontynuowania dzialalno ści, 

6. W przypadku sprawozdania finansowego 
sporządzonego za okres, w ci ągu którego 
nast ą pi ł o po łą czenie, wskazanie, de jest to 
sprawozdanie finansowe po po łączeniu 
spólek, oraz wskazanie zastosowanej 
metody rozliczenia po łą czenia (nabycia, 
łączenia udzia łów) 

nie dotyczy 



lenie przyj ę tych zasad (polityki) rachunkowo ści, w tynt metod wyceny atttywów I 
ów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporz ądzania 
'uzdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia Jednostce prawo wyhoru 

I. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów (tattle amortyzacji) 

stosuje sic zasady rachunkowo ści okre ś lone w ustawie o rachunkowo ści z dnia 29 wrze śnia 
;t jednolity: Dz. U. z 2013 r. , paz. 330 ze am.) z uwzgl ędnieniem przepisów; 
dnia 30 kwietnia 2010 r. o instylulach badawczych (Dz. U. Nr 96 poz.618) 
istalone Zarz ądzeniem Dyrekto ra IOŚ  Nr 9/2004 z dnia 30.12.2004 r. w sprawie ustalenia Zasad 
nunkowo ści ze zmianami wynikaj ącymi z Zarządzenia Nr 6/2006 z dnia 31 marca 2006 r.; 
1r 21/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.; Zarz ądzenia Nr 38/2011 z dnia 25 pa ździcraika 2011 r.; 
fr 46/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie aktualizacji Zasad (polityki) Rachunkowo ś ci w 
.n. zmianami 
finansowe za rok 2015 sporz ądzone zostalo zgodnie ze stosowanymi zasadami, 

iematerialne i  prawne 
licza nabyte sk ładniki aktywów do warto ści niematerialnych i prawnych wprowadzaj ąc je 
do ewidencji bilansowej tych atttywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna sic II 
i miesi ąca następuj ącego po miesi ącu oddania warto ści niematerialnych i prawnych do udywania, 
lat. 

'arto ści niematerialnych i prawnych dokonuje si ę  stosuj ą c metod ę  liniową . 
naterialne i prawne prezentowane s ą  w bilansie wg warto ści netto tzn. w warto ści począ tkowej 
ej o dokonane odpisy umorzeniowe. 

'a l e 
sb ujmowania w ksi ęgach, nabytych i wytworzonych we własnym zakresie środków trwalych 

j ął  następuj ące ustalenia: 
,bne wyposażenie biurowe — cena nabycia aktywów do 3.500,- z ł  
dki trwa łe — cena nabycia aktywów do 3.500,- z ł  
odki trwale — cena nabycia aktywów powy żej 3.500,- zł  
r posażenie biurowe o wartości paczgtkowej do 3.500,- at 
cza nabyte sk ładniki aktywów w bezpo ś rednie koszty zudycia materia łów wprowadzaj ąc je 
e do ewidencji pozabilansowej i na ka rty indywidualnych użytkowników. 
rwale o wartości paczgtkowej do 3.500,- z1 
cza nabyte skladniki maj ą tkowe do ś rodków (wa łych wprowadzaj ąc jejednocze śnie do ewidencji 
ych aktywów. W momencie oddania do u żywania dokonywany jest jednokrotny odpis 
jny zarówno dla potrzeb bilansowych jat( i podatkowych. 
tnoale o wartości począ tkowej powyżej 3.500,- z l  
icza nabyte skladniki aktywów do ś rodków trwalych wprowadzaj ąc jejednocze śnie do ewidencji 
tych aktywów. 
ale odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna 519 pocz ąwszy od miesi ąca następuj ącego po miesi ącu 
idka trwalego do u2ywania. 
trwa łe amortyzowane s ą  metodą  liniową  za pomoc ą  stawek przewidzianych w rozporz ądzeniu 
nansów, zgodnie z planem amortyzacji stanowi ącym podstaw ę  dokonywania odpisów. 
esieniu do niektórych środków trwalych Instytut stosuje obnidone o 50% stawki amortyzacyjne. 
tym zakresie ka żdorazowo podejmuje kierownik jednostki. 
przyj ął, 2e wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwalych podwy ższaj ą  warto śd począ tkową  

iw. 
de prezentowane w bilansie wyceniane s ą  wg warto ści netto tzn. w warto ści pocz ątkowej 
mej o dokonane odpisy amortyzacyjne. 
dokonywa ł  aktualizacji ś rodków trwalych. 

wale w budowie  
rwale w budowie prezentowane w bilansie wyceniane s ą  w wysoko ści ogólu kosztów pozostaj ących 
dnim związku z ich nabyciem. 

a naukowo-badawcza 
ra naukowo-badawcza niestanowi ąca dutej infrastruktury badawczej, zaliczana do ś rodków trwa łych 
miesiącu zakupu koszty bada ń  naukowych prowadzonych w ramach dzia ł alno ści statutowej, 

2 



dawczych, projektów celowych, uczestnictwa w mi ędzynarodowych programach badawczych, 
aa ta jest niezb ędna do wykonywania zadau zwi ązanych z prowadzonymi badaniami i zostala uj ę ta 
miowym. 

aktywa obrotowe  
terialów w magazynie --wyceniane s ą  wg cen nabycia — w 2014 r. zapasy malerialów nie wyst ępuj ą . 
w toku — wyceniana jest wg kosztu wytworzenia. 

;i i Zobowiazania 

ości dlugoterminou'e 

j ł ugoterminowe nie występuj ą  w bilansie. 

Vet krótkoterminowe 

izyj ął  zasadę , że drobne kwoty nie ści ągni ę tych należności do wysokości 150,- zł  
Cwane protokó łem stwierdzaj ącym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne zwi ązane z 

em wierzytelno ści by łyby wyższe od jej kwo ty  podlegaj ą  na dzień  bilansowy odpisaniu w koszty 
W roku 2015 takie nale żności nie wyst ąpi ły. 
których wyegzekwowanie jest w ą tpliwe obj ę te zosta ły odpisem aktualizuj ącym. 

nku do należności w walucie obcej dokonana zostala wycena na dzie ń  bilansowy zgodnie z a rt .  30 
,y o rachunkowo ści, po obowi ązuj ącym na ten dzie ń  ś rednim kursie ustalonym dla danej waluty 

tgzania krótkoterminowe 

wykazał  swoje zobowi ązania w kwocie wymagaj ącej zaplaly, w tym zobowi ązania wobec 
' w kwocie 389.793,27 zł  z tytu łu rozliczenia środków otrzymanych na finansowanie zada ń  
O środka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). 

eje krótkoterminowe  

tieniężne obejmuj ą : 
i platnicze przechowywane w kasie (banknoty i monety) 
łdze zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w formie krótkoterminowych lokat pieni ężnych. 
pieniężne na rachunkach bankowych w tynt z tytu łu programów pomocowych i zaliczki na 
.wanie KOBiZE (i ich zrównowa żenie w pasywach) 
ci pieniężne w walucie obcej, zgromadzone na rachunku dewizowym wyceniane s ą  na koniec roku po 
.ursie NBP na ten dzie ń . 

vy na zobowiazania 
it nie tworzy rezerw na przysz łe zobowi ązania dotyczące świadczeń  pracowniczych, dla których 
a jest metoda kasowa ich zaspokajania. 

zenia miedzyokresowe kosztów 
gi na zasadę  istotności Instytut nie rozlicza w czasie kosztów ubezpiecze ń  i prenumeraty czasopism. 
j ą  one cyklicznie, w zbli żonej wysoko ści, we wszystkich kolejnych okresach sprawozdawczych i 
jr por6wnywa łnoś6 kosztów z przychodami. 

czenia międzyokresowe przychodów 
ruj ą  wszystkie przychody, które powsta ły w okresie innym, ni ż  okres którego dotycz ą . 
nie w czasie tych przychodów dokonuje si ę  w celu zaliczania odpowiednich kwot przychodów do tych 
sprawozdawczych, których dotycz ą . 

ie zmiany organizacyjne maiace wp ływ na obrotv Instytutu  
ie zmiany organizacyjne w roku poprzedzaj ącym rok sprawozdawczym maj ące wplyw na obroty 
tutu nie wyst ąpi ły. 
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usiany organizacyjne mia ły miejsce w 2006 r. i zwi ązane by ły utworzeniem KASHUE 

i 

tur 
adiu 
nmi 

Podstawa prawna realizacji zada ń  
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 
Instytutu na KASI WE 

Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 13 wrze śnia 
2005 r. tv sprawie wyznaczenia Krajowego 
Administratora Systemu Handlu Uprawnieniam) do 
Emisji (Dz. U. z 2005 r. Nr 186, poz. 1562) , 

Data rozpocz ęcia dzialalno ści 
KASHUE 

01.03.2006 r. 

Data zakończenia dzialalno ści 
KASHUE 

20.06.2011 r. 

Podstawa prawna realizacji zada ń  
KOBiZE Ustawa a dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz ądzania 

emisjami gazów cieplarnianych i Innych substancji (Dz. 
U. Nr ISO, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664) Podstawa prawna wyznaczenia 

Instytutu na KOBiZE 
Data rozpocz ęcia dzialalno ści 
KOBiZE 

01.01.2010 r. 

Zmiana 
zatiresu 

dzialalno ś ci 
KOBiZE 

Zakres zmian Przekazanie do realizacji KOBiZE uprzednich zndmi 
nalczących do KASHUE 

Data zmiany 21.06.2011 r. 
Podstawa 
prawna 

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemic handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 
Nr 122, poz. 695) 

Podstawa prawna okre ś laj ąca 
zasady fi nansowania zndmi 

KOBiZE 

ANEKS Nr 1 zawarty w dels 29 grudnia 2011 r. 

do POROZUMIENIA nr 129/2010/Wn50/OA-PO- ł1E/D 
z dnia I kwietnia 2010 r.. pomi ędzy Ministrem 
Ś rodowiska—„Nadzoruj ącym", Instytutem Ochrony 
Ś rodowiska — „lnstyttilem", Narodowym Funduszem 
Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej — 
„Pinansuj ącym" 

POROZUMIENIE nr 2/2013/Wn50/OA-PO-HEM 
z dnia 7 stycznia 2013 r. 

Zmiana 
zakresu 

dzialalno ści 
KOIIiZE 

Zakres zmian Rozszerzenie zakresu ustawowych zada ń  
Data zmiany 9 wrze ś nia 2015 r. 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r, o systemic handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Dz.U. z 
2015 r. poz. 1223) 

Podstawa prawna okre ś laj ąca 
zasady fi nansowania zada ń  

KOBiZE 

POROZUMIENIE nr 48/2015/Wn50/OA-PO-HE/D 
z dnia 19 lutego 2015 r. 
Aneks nr 1/444 z dnia 30 grudnia 2015 r. 

tnkcjonowania i realizacji zadali Krajowego O środka Bilansowania Zarządzunia Emisjami 

me s ą  przez NFO Ś iG W. 
a kosztów KOBiZE prowadzona jest zgodnie z ustalonymi zasadami (polityki) rachunkowo ści 
id ącymi w Instytucie tj. w ramach wyodr ębnionej ewidencji finansowo-ksi ęgowej. 



unkcjonowania KOBiZE ewidencjonowane sq w uk ł adzie zgodnym zHatmonogrmncnt 
vo-Finansowym (HRF) stanowi ą cym za łącznik do Porozumienia — tj. w uk ł adzie 
;yjnynt, wyróżniaj ącym: 

ty bezpo ś rednie — zwi ązane z realizacjq zadali na podstawie dokumentów żródtowych, ze 
szczególowo ściq o rodzaju kosztu, 

:ty poSrednie — których nie mozna na podstawie dokumentów 2ród ł owych odnic ś6 wprost do 
realizacji zadni — rozliczane w sposób umowny do wysoko ści 15 % kosztów 
bezpo średnich zgodnie z Metodykq naliczania kosztów po średnich stanowigcq 
za łącznik do Porozumienia. 

v odniesieniu do poszczególnych zadali zgodnie z tytu ł ami wyszczególnionymi w Za łqczniku tu t 
rozumienia, stanowiqcym Harmonogram rzeczowo-finansowy din zada ń  KOI3iZE tj. 
de 1 — Bilansowanie, zarz ądzanie i prognozowanie krajowych emisji 
nie 2 — Przygotowywanie i eksploatacja baz danych 
lie 3 — Przygotowywanie analiz systemowych 
lie 4 — Monitorowanie, opiniowanie, weryfikacja informacji 
tie 5 — Organizacja i koordynacja prac zwi ązanych z realizacjq zada ń  
lie 6 — Przygotowywanie projektów raportów 
astytut prowadzi odr ębne konto bankowe, na które Finnnsujgcy przekazuje środki finansowe na 

cjonowanie KOBiZE. 
se środki deponuje na lokatach krótkoterminowych a odsetki z tego tytu łu odprowadza na konto 
nsuj ącego. Odsetki nie stanowi ą  przychodów Instytutu. 
astytut sporz ądza roczne sprawozdanie z realizacji zada ń  i KOBiZE i przekazuje je Nadzoruj ącemu 

■ ansujgcemu. 
dalno śó KOBiZE podlega corocznemu audytowi finansowemu. Opini ę  i raport z badania 
(tut przedkł ada Nadzorujgcemu i Finansuj ącemu. 

• wyniku finansowego 
t sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat. Ewidencja kosztów prowadzona jest zarówno w 
ie rodzajowym, jak i kalkulacyjnym. 

b sporządzania sprawozdania finansowego 

awozdanie finansowe sporzgdzanejest zgodnie z zal. nr 1 do ustawy o rachunkowodci, 
występują  zmiany w sposobie sporz ądzania sprawozdania finansowego za rok 2015 w stosunku do 

awozdania za rok poprzedzaj ący - 2014 
roku obrotowym nie nastgpity zmiany metod ksi ęgowali. 
ormacjc o znacz ących zdarzeniach, jakie wystgpity po dniu bilansowym, a nic uwzgl ędnionych tv bilansie i 
:bunko zysków i strat. 
lwzgl ędniono w bilansie i rachunku zysków i strat wszystkie zdarzenia, łącznie z decyzj ę  Nadzoruj ą cego 
Finansującego o uznaniu kosztów zwi ązanych z realizacjq zada ń  KOBiZE w 2015 r. 
brmacja o znacz ących zdarzeniach dotycz ących lat ubieg łych uję tych w sprawozdaniu finansowym roku 
gotowego 
)okop ano korek ty  zgodnie z a rt .  54 ust. 3 ustawy o rachunkowo ści a skutki korekty uj ę to w księgach 
achunkowych na koncie 820—„Rozliczenie wyniku finansowego"—skutki b łędów z lat ubieg łych. 
ne sprawozdania finansowego Instytutu roku obrotowego zapewniajq porównywalno ś6 z danymi 
rawozdania Instytutu roku poprzedzaj ącego, 

zenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2015 r. przez Jadwig ę  Marchel Kancelari ę  
tewidenta z siedzib ą  w Siedlcach ustalono na kwot ę  6.500,00 el netto, natomiast wynagrodzenie za 
dzcnie audytu finansowego z realizacji zadni KOBiZE w 2015 r. ustalono na kwot ę  2.600,00 zl netto. 

Dębska-Doml iaa 
i 

isko Druz podpis osoby, 
mono prowadzenie ksi ąg rachunkowych 

I)YRISKlOR INSIYI'Ufl! 
Barbara Gworek 	/- -- 

Imię  i nazwisko oraz podpi°tk-f rp 	nika ki  
1 	 \ 	i 

o dnia 	Warszawa, 2016.04.07 
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