
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla
Rady Naukowej i Kierownictwa

Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Instytutu Ochrony Środowiska - 
Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/1 ID, na które 
składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 2016-12-31 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka 

się sumą
45 422 890,09 zł

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 2016-01-01 roku do 2016-12-31 roku wykazujący 
zysk netto w wysokości

923 119,99 zł
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 2016-01-01 roku do 

2016-12-3 1 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę
184 886,66 zł

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 2016-01-01 roku do 2016-12-31 roku 
wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę

3 659 809,82 zł
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego jest odpowiedzialny 
za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną prezentację tego sprawozdania 
finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1047) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz 
innymi obowiązującymi przepisami prawa. Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego 
Instytutu Badawczego jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za 
niezbędną, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych 
wskutek celowych działań lub błędów.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu 
Badawczego jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdania finansowe spełniały wymagania 
przewidziane w ustawie o rachunkowości.
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno, 
przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Instytutu Ochrony Środowiska 
- Państwowego Instytutu Badawczego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy 
o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1. rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów w Polsce,
3. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 poz.371 z późn. 

zm.).

Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania 
i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie 
finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych 
nieprawidłowości.
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Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania 
dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania 
zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości 
w sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego 
ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną 
prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur 
badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej 
w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, 
zasadności szacunków dokonanych przez Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego 
Instytutu Badawczego oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą 
i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii.

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności, gdyż 
stosownie do postanowień art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości Instytut Ochrony Środowiska- 
Państwowy Instytut Badawczy nie sporządza tego sprawozdania.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe:
a) przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Instytutu Ochrony 

Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego na dzień 2016-12-31 roku, jak też jej 
wynik finansowy za rok obrotowy od 2016-01 -01 roku do 2016-12-31 roku, zgodnie
z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami 

(polityką) rachunkowości,
b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz
c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy 

Instytut Badawczy przepisami prawa i postanowieniami statutu.

Jadwiga Marchel - nr w rejestrze 2369 Podmiot uprawniony do 
badania sprawozdań 
finansowych nr 2857mmU (TW) f:

/Wojciech Grabowski 
Biuro Rachunkowe „TAX" 
08-110 Siedlce ul. Pusta 5/9

Kluczowy Biegły Rewident

przeprowadzający badanie w imieniu 
podmiotu uprawnionego nr 2857
Wojciech Grabowski Biuro 
Rachunkowe „TAX” w Siedlcach 
ul. Pustej 5/9

Siedlce, dnia 05 maja 2017 r.
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Raport
z badania sprawozdania finansowego

r

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy 

00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/1 ID 

za rok obrotowy
od 2016-01-01 r. do 2016-12-31 r.

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe ,, TAX”
z siedzibą w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9 - nr wpisu 2857 

Kluczowy biegły rewident: Jadwiga Marchel -nrw rejestrze 2369



Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2016-01-01 r. do 2016-12-31 r.

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/1 ID

Spis treści

I. Informacja ogólna raportu
1. Dane identyfikujące badaną jednostkę
2. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie 
sprawozdania finansowego jednostki

II. Informacja o sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynikach działalności
1. Aktywa bilansu
2. Pasywa bilansu
3. Rachunek zysków i strat
4. Wskaźniki charakteryzujące działalność gospodarczą za lata 2014-2016
5. Informacja szczegółowa o przebiegu i wynikach badania sprawozdania finansowego

5.1. Ocena i opis stanu prawidłowości ksiąg rachunkowych i rachunkowości oraz zdolności do kontynuowania 
działalności gospodarczej

5.1.1. Opis systemu rachunkowości
5.1.2. Ocena inwentaryzacji
5.1.3. Ocena prawidłowości wyceny aktywów oraz pasywów
5.1.4. Kompletność i prawidłowość ujęcia składników aktywów i pasywów
5.1.5. Prawidłowość prezentacji danych w sprawozdawczości finansowej, w informacji dodatkowej oraz 

w sprawozdaniu zarządu
5.2. Informacje o niektórych istotnych pozycjach sprawozdania

5.2.1. Informacje ogólne o sprawozdaniu finansowym
III. Omówienie istotnych pozycji sprawozdania finansowego

1. Aktywa bilansu
1.1. Aktywa trwałe

1.1.1. Wartości niematerialne i prawne
1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe

1.2. Aktywa obrotowe
1.2.1. Zapasy
1.2.2. Należności krótkoterminowe
1.2.3. Inwestycje krótkoterminowe
1.2.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2. Pasywa bilansu
2.1. Kapitał (fundusz) własny

2.1.1. Kapitał (fundusz) podstawowy
2.1.2. Kapitał zapasowy
2.1.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
2.1.4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
2.1.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych
2.1.6. Zysk (strata) netto
2.1.7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

2.2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
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Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2016-01-01 r. do 2016-12-31 r.

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

2.2.1. Zobowiązania długoterminowe
2.2.2. Zobowiązania krótkoterminowe
2.2.3. Rozliczenia międzyokresowe

3. Rachunek zysków i strat
4. Zobowiązania warunkowe
5. Zdarzenia po dacie bilansu

IV. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacja dodatkowa
V. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
VI. Rachunek przepływów pieniężnych
VII. Sprawozdanie z działalności jednostki
VIII. Podsumowanie wyników badania
IX. Uwagi końcowe
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Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2016-01-01 r. do 2016-12-31 r.

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/1 ID

Raport
z badania sprawozdania finansowego jednostki

r

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy 

00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/1 ID 

za rok obrotowy
od 2016-01-01 r. do 2016-12-31 r.

I. Informacja ogólna raportu 

1. Dane identyfikujące badaną jednostkę

Nazwa badanej jednostki i jej siedziba:
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 
00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/1 ID

1.1.

Kierownik jednostki (skład zarządu) i zmiany, jakie nastąpiły w tym zakresie w badanym 
roku obrotowym oraz do dnia zakończenia badania, 
dr inż. Krystian Szczepański - Dyrektor
mgr inż. Paweł Mzyk - Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami
mgr Marek Rembisz - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

1.2.

Dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego 
jest dr inż. Krystian Szczepański od dnia 1 lipca 2016 r., który został powołany 
przez Ministra Środowiska na okres 4 lat - pismo nr BKS 1-1201-23/2016/JO z dnia 
31 maja 2016 r.
Do dnia 30 czerwca 2016 r. Dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego 
Instytutu Badawczego była prof, dr hab. Barbara Gworek, której ostatnie powołanie było 
przez Ministra Środowiska z dniem 1 lipca 2012 r. na okres 4 lat - pismo nr BK.SK- 
1201 -30/25054/12jo z dnia 29 czerwca 2012 r.

Głównym Księgowym Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu 
Badawczego jest mgr inż. Andrzej Doński.

Do dnia 31 grudnia 2016 r. Głównym Księgowym Instytutu Ochrony Środowiska - 
Państwowego Instytutu Badawczego była Pani Grażyna Dębska-Dominiak.

1.3. Podstawa prawna działania:
1.3.1. Organ rejestrowy

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „ TAX"
z siedzibą w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9 - nr wpisu 2857 
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Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2016-01-01 r. do 2016-12-31 r.

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/1 ID

Data wpisu: 
Nr rejestru:

2001-08-06
24

1.3.2. Rejestracja podatkowa:
NIP

1.3.3. Rejestracja statystyczna:
REGON 
IOŚ-PIB 
Warszawa 
IOŚ-PIB Oddział 
Wrocław

1.3.4 Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy posiada osobowość 
prawną w świetle § 2 ust.4 Statutu IOŚ-PIB zatwierdzonego dnia 02.11.2016 r. przez 
Ministra Środowiska. Instytut używa skróconej nazwy „IOŚ-PIB”.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
Organami Instytutu są Dyrektor i Rada Naukowa.
Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy zastępców oraz głównego księgowego.
Rada naukowa składa się z 20 członków.

1.3.5 Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2016 r. 

poz.371 ze zm.),
2) zarządzenia nr 10 Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 

1 kwietnia 1986 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ochrony Środowiska,
3) zarządzenia nr 54 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych

i Leśnictwa z dnia 6 października 1992 r. w sprawie podziału Instytutu Ochrony 
Środowiska,

4) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania 
Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie statusu państwowego instytutu 
badawczego (Dz.U.poz.l 165),

5) statutu IOŚ-PIB zatwierdzonego dnia 02.11.2016 r. przez Ministra Środowiska.

5250007307

1240700

001240700-00026

Instytut wykonuje:
• zadania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, wynikające

z ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2015 r. poz. 2273 ze zm.),

• inne zadania wyznaczone Instytutowi w obowiązujących przepisach prawa,
• inne zadania wyznaczone przez ministra właściwego do spraw środowiska.

1.4. Przedmiot Instytutu został określony w § 3 statutu zatwierdzonego dnia 02.11.2016 r. 
przez Ministra Środowiska.

1.4. Przedmiot działalności to:
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach:

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „ TAX”
z siedzibą w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9 - nr wpisu 2857 
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Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2016-01-01 r. do 2016-12-31 r.

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/1 ID

> nauk o ziemi
> nauk technicznych
> nauk rolniczych
> przystosowywanie wyników tych badań naukowych i prac rozwojowych do 

potrzeb praktyki oraz
> udział we wdrażaniu wyników tych badań i prac

2) prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska oraz na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, racjonalnego korzystania ze środowiska i jego 
zasobów, w tym przestrzeni, uwzględniającego potrzeby ochrony przyrody, 
w tym w szczególności:

a) opracowywanie naukowych i technicznych podstaw, w tym metodyk 
w polach badawczych,

b) udział we wdrażaniu wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Działalność Instytutu określona w § 3-5 statutu prowadzona jest na zasadzie non profit, 
w rozumieniu przeznaczenia zysku na działalność statutową.
Stosownie do § 2 statutu siedzibą Instytutu jest m.st. Warszawa oraz Instytut może 
posiadać oddziały, ośrodki zamiejscowe i stacje badawcze na obszarze całego kraju, 
działające w ramach struktur Instytutu i określone w regulaminie w organizacyjnym 
Instytutu.

Z § 5 statutu wynika, że w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych oraz pozyskiwania środków na działalność, o której mowa w § 3 statutu, 
Instytut może tworzyć spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały 
w takich spółkach na zasadach określonych w Ustawie.

Instytut w 2016 r. posiadał Oddział we Wrocławiu z siedzibą; ul. Wybrzeże 
Wyspiańskiego 39 e, 50-370 Wrocław.
Księgi rachunkowe Oddziału Wrocławskiego prowadzone były w Oddziale we 
Wrocławiu.
Właściwym dla rozliczeń podatkowych Oddziału Wrocławskiego był Pierwszy 
Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.
Właściwym dla rozliczeń podatkowych Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego 
Instytutu Badawczego jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

35 255 942,52 zł. 
22 786 937,52 zl.

0,00 zł. 
11 092 472,65 zł.

Łączna wartość kapitałów na 2016-12-31 r. wynosi 
Kapitał podstawowy wynosi 
Kapitał zapasowy 
Kapitał rezerwowy

1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.

2016-12-31 r.Bilans sporządzono na dzień1.8.
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Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2016-01-01 r. do 2016-12-31 r.

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/1 ID

Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 2016-01-01 r. do 2016-12-31 r.1.9.

Bilans zamyka się sumą aktywów i pasywów w kwocie 45 422 890,09 zł.1.10.

Wynik brutto na działalności gospodarczej zamyka się zyskiem w wysokości 943 623,99 zł.1.11.

923 119,99 zł.Wynik netto z całokształtu działalności - zysk w wysokości 
Łączne sprawozdanie finansowe za 2016 r. obejmuje dane:

• Ośrodka Głównego IOŚ-PIB w Warszawie
• Oddziału IOŚ-PIB we Wrocławiu.

Badania sprawozdania finansowego Oddziału we Wrocławiu dokonał podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych QUARTO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kukułczej 1.
Podmiot ten został wybrany na podstawie postanowienia nr DPK-IV.0771.9.2016 Ministra Środowiska 
z dnia 2 listopada 2016 r.

1.12.
1.13.

1.14.

Badana jednostka udostępniła żądane przez biegłego rewidenta dane, a także wgląd do wszelkiej 
dokumentacji i urządzeń księgowych. Jednostka udzieliła żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń.

1.15.

Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzający badanie to jest za 2015 r.

Sprawozdanie za 2015 r. było badane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego 
firmę Jadwiga Marchel Kancelaria Biegłego 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 2015 r.: dnia 14 lipca 2016 r. przez Ministra 
Środowiska - pismo nr DOP-11.0771.24.2016.1K z dnia 14 lipca 2016 r.
Stosownie do ww. pisma Ministra Środowiska dokonano:
• sposobu podziału zysku netto za 2015 r. w wysokości 738 233,33 zł:

- na zwiększenie funduszu badań własnych w kwocie 738 233,33 zł.

1.16.

pokrycia z funduszu rezerwowego skutków korekty dotyczącej wyniku 
finansowego za rok 2010 w kwocie 309 730,00 zł.

Powyższe ujęto w księgach rachunkowych PK MM 45/07 z dnia 15.07.2016 r., 
poz. dziennika 07/1231
Data złożenia sprawozdania w Krajowym Rejestrze Sądowym 
- wniosek o zmianę wpisu w KRS z dnia 15.07.2016 r.
Sprawozdanie za rok poprzedzający badanie zamyka się po stronie aktywów 
i pasywów sumą
oraz wynikiem finansowym - zyskiem brutto w kwocie

41 317 437,20 zł. 
738 233,33 zł.

1.15.. Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

215 osób w roku obrotowym 2016 
w tym:

238 osóbw roku obrotowym 2015 
w tym:

228 osóbOśrodek Główny w Warszawie206 osóbOśrodek Główny w Warszawie

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „ TAX"
z siedzibą w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9 - nr wpisu 2857 
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102 osób83 osoby w tym KOBiZEw tym KOBiZE:

IOŚ-P1B Oddział we Wrocławiu IOŚ-PIB Oddział we Wrocławiu9 osób 10 osób

1.16. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2016 r. w IOŚ-PIB:

Najwyższa Izba Kontroli - kontrola przeprowadzona w okresie od dnia 11.01.2016 r. do dnia 04.04.2016 
r. w zakresie oceny wykonania planu finansowego IOŚ w 2015 r.: realizacja planu finansowego, 
rzetelność ksiąg rachunkowych, prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań, wykonanie zadań. 
Najwyższa Izba Kontroli 
KS1.410.001.04.2016; P/16/001 z dnia 18 kwietnia 2016 r. IOŚ-PIB odpowiedział pismem Nr 
D.080.435.2016 na zalecenia pokontrolne NIK z dnia 05.05.2016 r. oraz IOŚ-PIB pismem nr 
D.080.456.2016 z dnia 09.05.2016 r. poinformował, że nie wnosi zastrzeżeń do treści wystąpienia 
pokontrolnego NIK.

Departament Środowiska przesłał wystąpienie pokontrolne nr

Najwyższa Izba Kontroli - kontrola przeprowadzona w okresie od dnia 1.04.2016 r. do dnia 20.05.2016 r. 
w zakresie organizacji wykonywania zadań w ramach działalności komercyjnej IOŚ. Nadzorowania 
wykonywania zadań w ramach działalności komercyjnej, weryfikację uzyskanych rezultatów oraz 
odbieranie wykonanych prac. Wynagradzanie osób realizujących, nadzorujących, weryfikujących oraz 
odbierających prace wykonane w IOŚ w ramach działalności komercyjnej. Najwyższa Iza Kontroli - 
Departament Środowiska przesłał do IOŚ-PIB przy piśmie nr KSI.411.001.01.2016; 1/16/001 z dnia 
1.08.2016 r. tekst jednolity wystąpienia pokontrolnego po kontroli Zawieranie, realizacja i rozliczanie 
umów cywilnoprawnych w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym 
w Warszawie w latach 2013-2016 (do czasu zakończenia kontroli).

2.

IOŚ-PIB pismem nr D.080.692.2016 z dnia 22.08.2016 r. przesłał do Najwyższej Izby Kontroli 
Departament Środowiska informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków 
pokontrolnych.

Ministerstwo Środowiska przeprowadziło od dnia 25.01.2016 r. do dnia 05.02.2016 r. kontrolę
problemową w zakresie: działalności finansowej, organizacji i jakości pracy Instytutu, jakości zarządzania 
Instytutem. W wyniku tej kontroli zostało przesłane do Instytutu wystąpienie pokontrolne Ministra 
Środowiska Nr BKA-1.0941.1.2016 z dnia 31 marca 2016 r. Instytut ustosunkował się do tego wystąpienia 
pokontrolnego pismem nr D.080.419.2016 z dnia 29.04.2016 r.

3.

Państwowa Inspekcja Pracy od dnia 02.11.2016 r. do dnia 02.12.2016 r. kontrola 
w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym bhp. Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia. IOŚ-PIB 
odpowiedział na wystąpienie pokontrolne PIP z dnia 23.11.2016 r. pismem nr D.080.959.2016.1B z dnia 
05.12.2016 r.

4.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kontrola przeprowadzona w okresie od dnia 16.11.2016 r. do 
dnia 12.12.2016 r. w zakresie przestrzegania warunków upoważnienia IOŚ-PIB w Warszawie do 
opracowywania oceny lub uwag dotyczących środków ochrony roślin, zgodności prowadzonej 
działalności z udzielonym upoważnieniem oraz wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy 
z dnia 08 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

5.

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe ,, TAX”
z siedzibą w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9 - nr wpisu 2857 

Kluczowy biegły rewident: Jadwiga MarcheI - nr w rejestrze 2369 /
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Z ww. kontroli został przekazany dnia 21 marca 2016 r. przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi do IOŚ-PIB protokół nr HOR.os.096-1/16 z dnia 21 marca 2017 r. Zalecenia pokontrolne 
zostały zawarte w punkcie XI ww. protokołu. Do protokołu jednostka badana ma termin ustosunkowania 
się 3 miesiące od daty podpisania protokołu.

2. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta 
przeprowadzającego w jego imieniu badanie sprawozdania finansowego 
jednostki

Nazwa, adres siedziby:
Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe, 08-110 Siedlce ul. Pusta 5/9 - nr wpisu 2857 
Rejestracja podmiotu uprawnionego;
Organ rejestrowy:
Siedziba sądu:
Data wpisu:
Nr wpisu 
NIP

2.1.

2.2.

Prezydent Miasta Siedlce 
1998-11-15 
11936/1998 
821-143-81-92

REGON 711583729

Imię i nazwisko i numer ewidencyjny kluczowego biegłego rewidenta:
Jadwiga Marchel, nr w rejestrze 2369,
Data zawarcia umowy o dzieło z biegłym rewidentem Jadwigą Marchel: dnia 2016-11-24

2.3.

Minister Środowiska 
2016-11-22

Organ, który wybrał do badania podmiot uprawniony:
Data zawarcia umowy o badanie:
Okres przeprowadzania badania w siedzibie jednostki :
Od dnia 21 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r. z przerwami

2.4.

2.5.

Deklaracja niezależności2.6

Niniejszym oświadczamy, że zarówno podmiot uprawniony to jest Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe 
08-110 Siedlce ul. Pusta 5/9, z którym jednostka zawarła umowę o badanie sprawozdania finansowego, jak 
i przeprowadzający z jego ramienia biegły rewident Jadwiga Marchel są niezależni od badanej jednostki w 
rozumieniu art. 56 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1000). W szczególności potwierdzamy, niezależność wymienioną w 
kodeksie etyki IFAC stanowiącym zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Oświadczenia jednostki badanej i dostępność danych.
Stwierdza się, że nie nastąpiły ograniczenia zakresu badania, zaś kierownik jednostki złożył wszystkie 
żądane przez biegłego rewidenta oświadczenia, wyjaśnienia i informacje.

2.7.

II. Informacja o sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynikach 

działalności

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „ TAX”
z siedzibą w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9 - nr wpisu 2857 
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Pozycja bilansu 31-12-2015 31-12-201631-12-2014
8 404 062,05 8 664 844,927 742 052,76Aktywa trwałe, w tym:

Środki trwałe 5 643 862,53 7 925 945,48 7 998 753,58
Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00

36 513 897,65 32 913 375,15 36 758 045,17Aktywa obrotowe, w tym:
1 076 052,851 618 108,43 1 099 785,01Zapasy

Należności z tyt. dostaw i usług 1 477 399,401 300 684,04 1 330 973,11
Inwestycje Krótkoterminowe 30 181 649,5233 332 546,17 33 841 459,34

35 071 055,8636 045 150,26 35 255 942,52Kapitały własne
0,00 0,00 0,00Rezerwy

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 3 151 850,755 595 267,93 5 201 296,72
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług 2 911 964,55 703 253,75 2 228 117,63
Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00

45 422 890,09SUMA BILANSOWA 44 255 950,41 41 317 437,20

1. Aktywa bilansu
Wartość majątku ogółem jednostki wzrosła z 41 317 437,20 zł do 45 422 890,09 zł, co powoduje jego zwiększenie 
o 9,94% w stosunku do roku poprzedniego. Aktywa trwałe uległy istotnemu zwiększeniu o 260 782,87 zł, co stanowi 
przyrost aktywów trwałych o 3,10%. Wzrost głównie dotyczy „Rzeczowe aktywa trwałe”, w tym największemu 
wzrostowi uległy: urządzenia techniczne i maszyny oraz środki trwałe w budowie.

Aktywa obrotowe wzrosły o wartość 3 844 670,02 zł, co stanowi 11,68 % w stosunku do roku poprzedniego. 
Zwiększeniu uległy środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych o 3 659 809,82 zł o 12, 1%.

2. Pasywa bilansu
W 2016 r. wzrosły źródła finansowania o 4 105 452,89 zł, co stanowi 9,94 % w stosunku do wielkości roku 
poprzedniego. Własne źródła finansowania w trakcie roku obrotowego wzrosły o kwotę 184 886,66 zł, tj. o 0,53 % w 
stosunku do roku poprzedniego. Wzrost źródeł finansowania własnego wynika m.in. z wzrostu zysku netto. Ponadto 
wpływ na zmianę finansowania miało: wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 2 049 445,97 zł o 65,0% oraz 
rozliczeń międzyokresowych o 1 871 120,26 zł o 60,5%.
Obce źródła finansowania wzrosły o kwotę 3 920 566,23 zł tj. o 62,8 %.
Wpływ na wzrost obcych źródeł finansowania miało: wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 2 049 445,97 zł o 
65,2% oraz rozliczeń międzyokresowych o 1 871 120,26 zł o 60,5 %.

3. Rachunek zysków i strat
Zysk z działalności gospodarczej i jego rozliczenie

31-12-201631-12-201531-12-2014
29 800 598,19Przychody ze sprzedaży produktów, towarów 

i materiałów
28 208 833,2329 212 645,13

31 121 051,11Koszty działalności operacyjnej 28 771 494,2928 995 592,50
4 113 015,89Zysk/strata ze sprzedaży 3 475 867,467 009 276,75

531 978,49Zysk/strata z działalności operacyjnej 331 769,74902 522,80
943 623,99Zysk/strata brutto 762 436,331 474 794,73
923 119,99738 233,33Zysk/strata netto 1 414 597,73

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe ,, TAX”
z siedzibą w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9 - nr wpisu 2857 
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4. Wskaźniki charakteryzujące działalność gospodarczą za lata 2014-2016

Wskaźniki rentowności
Nazwa wskaźnika Metoda obliczenia wskaźnika OdchyleniaL.p. Wskaźniki

(1) (3) (2)-(l) (3)-(2)(2)
20162014 2015

Wskaźnik Wynik finansowy netto 

Majątek ogółemrentowności 
majątku ogółem

0,241 2,03 -1,413,20 1,79

Wskaźnik 
rentowności 
kapitału własnego

Wynik finansowy netto 

Kapitały własne2 3,97 2,08 2,63 -1,89 0,55

Wynik finansowy netto 
Przychody ze sprzedaży 
produktów i towarów

Wskaźnik 
rentowności 
sprzedaży netto

3,10 -2,22 0,483 4,84 2,62

Wynik ze sprzedaży 
produktów, towarów 
i materiałówWskaźnik 

rentowności 
sprzedaży brutto

-1,99 -4,43 -2,73 -2,444 0,74Przychody ze sprzedaży 
produktów, towarów 
i materiałów

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wskaźniki rentowności za 2016 r. w stosunku do 2015 r. uległy poprawie. 
Wskaźnik rentowności majątku uległ wzrostowi z 1,79 do 2,03. Także wskaźniki rentowności kapitału własnego 
uległy wzrostowi o 0,55 pkt. procentowego. Natomiast wskaźnik rentowności sprzedaży brutto obniżył się z -1,99 do 
-4,43, a wskaźnik rentowności sprzedaży netto zwiększył się o 0,48 pkt. procentowego. W 2016 roku przychody 
netto ze sprzedaży uległy zwiększeniu o 5,64, a koszty operacyjne uległy podwyższeniu o 34,54.

Wskaźniki płynności finansowej
Nazwa wskaźnika Metoda obliczenia wskaźnika Wskaźniki OdchyleniaL.p.

(3) (2)-(l) (3)-(2)(2)O)
20162014 2015

Majątek obrotowyogółem 
Zobowiązania bieżące 
(krótkoterminowe)

Wskaźnik bieżącej 
płynności I 2,07 -2,265,215,40 7,47

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

Wskaźnik szybkiej 
płynności II -2,185,05 2,075,16 7,232

cy)
Papiery wart. przeznaczone do 
obrotu + środki pień. 
Zobowiązania bieżące 
(krótkoterminowe - pow. 12 m-

Wskaźnik 
wypłacalności 
środkami pieniężnymi

-2,054,80 1,926,854,933

III cy)

Wskaźnik płynności finansowej uległ pogorszeniu z 7,47 do 5,21. Wskaźnik płynności szybkiej pogorszył się z 7,23 
do 5,05, natomiast wskaźnik wypłacalności zmalał z 6,85 do 4,80.

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „ TAX"
z siedzibą w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9 - nr wpisu 2857 
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Wskaźniki efektywności wykorzystania majątku
WskaźnikiNazwa wskaźnika Metoda obliczenia wskaźnika OdchyleniaL.p.

(3)-(2)(1) (2) (3) (2)-(l)
2014 2015 2016

Przeciętne należności 
fakturowane x il. dni badanego 
okresu

Wskaźnik 
przeciętnego czasu 
rozliczenia należności

-0,771 20,48 17,97 17,20 -2,51

Przychody ze sprzedaży
Wskaźnik
obrotowości
należnościami

Przychody ze sprzedaży
17,82 2,49 0,912 20,31 21,22Przeciętny stan należności

Przeciętne zobowiązania z tyt. 
dostaw, robót i usług 
x_ik dni badanego okresu _ 
Wart. sprzedanych towarów 
i materiałów + koszt

Wskaźnik 
obrotowości 
zobowiązaniami w 
dniach

-6,543 53,47 34,25 27,71 -19,22

wytworzenia sprzed, prod.
Przeciętne zapasy x ilość dni 
badanego okresu 
Wart. sprzedanych towarów 
i materiałów + koszt

Szybkość obrotu 
zapasami w dniach4 12,76 -1,26 -4,3318,35 17,09

wytworzenia sprzed, prod.
Wskaźnik cyklu 
obrotu zapasami

365/ szybkość obrotu zapasami 
w dniach 28,61 1,47 7,2519,89 21,365

Cykl zapasów + cykl 
należności - cykl zobowiązań 
handlowych

Cykl finansowania w 
dniach -14,64 0,81 2,25 15,45 1,446

Obrót finansowy * liczba dni 
Przychód ze sprzedaży 14,86 UlWskaźnik. Rotacji -14,38 0,48 1,597

Polepszeniu uległ wskaźnik rotacji należności. Wskaźnik przeciętnego czasu rozliczania należności wynosi 17,20 
dni, gdy w roku ubiegłym wyniósł 17,97 dni natomiast w 2014 r. wynosił 20,48 dni.
W nieco dłuższym okresie regulowano zobowiązania w 2016 r. Przeciętny cykl rozliczenia zobowiązań wyniósł 
27,71 dni, gdy tymczasem rok wcześniej zobowiązania regulowano przeciętnie, co 34,25 dni. Zapasy odnawiane 
były przeciętnie, co 12,76 dni w 2016 r., natomiast w stosunku do roku 2015 uległy skróceniu.
Cykl finansowania kształtuje się na poziomie 2,25 dni, w stosunku do roku 2015 uległ wydłużeniu. Cykl 
finansowania w roku poprzednim tojest 2015 wynosił 0,81 dni, a w 2014 r., -14,64 dni.

Wskaźniki struktury finansowania
OdchyleniaMetoda obliczenia wskaźnika WskaźnikiNazwa wskaźnikaL.p.

(2)-(D (3)-(2)20162014 2015
Zobowiązania ogółem 
Aktywa ogółem_____

Wskaźnik ogólnego 
zadłużenia

11,45 -5,01 3,8212,64 7,631

Zobowiązania długoterminoweWskaźnik
długoterminowego
zadłużenia

0,00 0,00 0,000,000,002 Kapitały własne

-9992,92935,93 -604,80Pokrycie odsetek Zysk brutto + odsetki (EBIT) 10 928,8511 533,653

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „ TAX”
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Odsetki
Kapitał własny + rezerwyPokrycie majątku 

trwałego kapitałem 
własnym

4,66 4,17 4,07 -0,49 -0,104 Majątek trwały (netto)

Kapitał własny + rezerwy + 
zobowiązania długoterminoweWskaźnik struktury 

finansowania 0,850,81 0,78 0,04 -0,075

Suma aktywów
Wskaźnik pokrycia 
zobowiązań 
nadwyżką finansową

z_ysk netto -t-amortyzacja
0,40 0,52 0,37 0,12 -0,156 Zobowiązania ogółem

Długoterminowe źródła finansowania pokrywają 0,78 majątku jednostki. Finansowanie to ulega obniżeniu od 2015 r.

5. Informacja szczegółowa o przebiegu i wynikach badania sprawozdania 
finansowego

5.1. Ocena i opis stanu prawidłowości ksiąg rachunkowych i rachunkowości oraz
zdolności do kontynuowania działalności gospodarczej

5.1.1. Opis systemu rachunkowości

Ocena prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości
1. Ustalono, że badana jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości 

w postaci:
• zakładowego planu kont, zatwierdzonego do stosowania w jednostce przez właściciela,
• wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych,
• wykazu stosowanych programów komputerowych,
• sposobu ustalania wyniku finansowego jednostki.

2. Badana jednostka posiada Zasady (politykę) Rachunkowości opracowanie jednolitego tekstu wprowadzonego 
Zarządzeniem Dyrektora Instytutu.

3. Księgi rachunkowe prowadzone były przy wykorzystaniu komputerowego systemu finansowo-księgowego. 
Stosowany program C-LAND spełnia wymogi określone w art. 13-18 ustawy o rachunkowości z dnia 29 
września 1994 r, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 1047 wraz ze zmianami - zwaną dalej ustawą 
o rachunkowości.

4. Nie stwierdzono niezgodności zapisów operacji gospodarczych w dzienniku i na kontach księgi głównej 
z ustaleniami art. 14 i 15 ustawy o rachunkowości.

5. Konta ksiąg pomocniczych, służące uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów kont księgi głównej, prowadzone 
były według zasad określonych w zakładowym planie kont i są zgodne z art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

6. Prawidłowość otwarcia ksiąg rachunkowych oraz kompletność i poprawność dokonanych zapisów, a także ich 
powiązania z dokumentami oraz sprawozdaniem finansowym nie budzą zastrzeżeń.

7. Stwierdzono, że jednostka sporządzała na koniec każdego miesiąca zestawienie obrotów i sald kont księgi 
głównej, zawierające dane wymienione w art. 18 ust 1 w/w ustawy.

8. Narastające od początku roku obroty zestawienia obrotów i sald są zgodne z narastającymi od początku roku 
obrotami dziennika.

9. W trakcie badania prawidłowości udokumentowania operacji gospodarczych stwierdzono, że dowody księgowe 
spełniają wymogi określone w art. 21-23 ustawy o rachunkowości.

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „ TAX”
z siedzibą w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9 - nr wpisu 2857 
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10. Księgi rachunkowe prowadzone były zgodnie z wymogami określonymi w art. 24-25 ustawy o rachunkowości.
11. Dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości, księgi rachunkowe, o których mowa w art. 10 i 13 ustawy 

o rachunkowości oraz dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe 
przechowywane są w sposób należyty i chronione przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym 
rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12. Otwarcia ksiąg dokonano w sposób prawidłowy, z zachowaniem zasady ciągłości bilansowej.
13. Jednostka nie dokonywała zmian zasad rachunkowości w trakcie roku obrotowego.
14. Jednostka badana posiada „Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

Państwowego Instytutu Badawczego”, która została wprowadzonaInstytutu Ochrony Środowiska 
Zarządzeniem Nr 2/2016 Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 
10 lutego 2016 r. w sprawie organizacji pracy kancelaryjnej w IOŚ-PIB oraz organizacji i działania Archiwum 
Zakładowego IOŚ-PIB i obowiązuje od dnia 1 marca 2016 r.
Do dnia badania sprawozdania finansowego za 2016 r. IOŚ-PIB podjął następujące skuteczne działania w 2017 
r. w zakresie archiwizacji dokumentacji tj

• Zawarł umowę w dniu 9 stycznia 2017 r. z firmą zajmującą się archiwizacją dokumentów „SYSTEM 
AD Łupij, Roguski Spółka Jawna” na uporządkowanie dokumentów znajdujących się na stanie 
archiwum oraz w dniu 30 stycznia 2017 r. na prowadzenie archiwum zakładowego.

• Zgodnie z umową z dnia 9 stycznia 2017 r. ww. firma zarchiwizowała zasób dokumentacji IOŚ-PIB 
przy ul. Kruczej 5/1 ld w Warszawie, co wynika z protokołu zdawczo-odbiorczego z prac 
archiwizacyjnych podpisanego dnia 24.03.2017 r.,

• Sporządzony został terminarz przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych w IOŚ w roku 
2017 na podstawie rozdz.l 1§ 46, pkt.l oraz. Rozdz. 12 § 47 pkt. 3 Instrukcji.

5.1.2. Ocena inwentaryzacji
Instytut posiada Zakładową Instrukcję Inwentaryzacyjną wprowadzoną Zarządzeniem nr 4/2004 Dyrektora Instytutu 
Ochrony Środowiska z dnia 14.10.2004 r.
W celu zweryfikowania stanu księgowego badanego Instytutu na podstawie Zarządzenia Nr 16/2016 Dyrektora 
Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie została przeprowadzona 
inwentaryzacja składników majątkowych w 2016 roku w IOŚ-PIB Ośrodku Głównym Instytutu.
Skład Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej został powołany Zarządzeniem nr 33/2011 Dyrektora IOŚ-PIB z dnia 
19.09.2011 r. z późn. zm. i określa go załącznik nr 1, co wynika z § 2 Zarządzenia Nr 16/2016 z dnia 20 września 
2016 r. Z § 3 ww. Zarządzenia Nr 16/2016 wynika, że zostały powołane osoby do składu zespołów spisowych.
Inwentaryzacją roczną objęto:

1. w formie spisu z natury:
1) środki trwałe według stanu na dzień 31.10.2016 r.
2) środki pieniężne w kasie, czeki rozliczeniowe i gotówkowe według stanu na dzień 31.12.2016 r.
3) znaczki pocztowe w kancelarii według stanu na dzień 31.12.2016 r.

2. w drodze potwierdzenia sald oraz drogą weryfikacji sald na dzień 31.12.2016 r.
1) składniki majątkowe o których mowa w § 4 i § 5 zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej.
2) prace naukowo-badawcze w toku według stanu na dzień 31.12.2016 r.
3) aparaturę naukowo-badawczą zakupioną ze środków przeznaczonych na finansowanie prac 

badawczych według stanu na dzień 31.12.2016 r. — nie wystąpiła
4) inwestycje rozpoczęte według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Biegła sprawdziła w toku badania prawidłowość inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie sprawdzając 
raporty kasowe za m-c grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „ TAX”
z siedzibą w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9 - nr wpisu 2857 
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Weryfikacja sald produkcji w toku i środków trwałych w budowie porównano z dokumentami i zapisami na 
kontach. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Inwentaryzacja śr. trwałych wg stanu na 31.10.2016 r. była obserwowana przez biegłego rewidenta dnia 
30.11.2016 r. Z uczestnictwa w spisie z natury biegły rewident sporządził sprawozdanie.
Z przeprowadzonej inwentaryzacji w 2016 r. w IOŚ-PIB Ośrodku Głównym w Warszawie został 
sporządzony protokół dnia 24.03.1017 r. z opiniami Gł. księgowego i Radcy Prawnego zaakceptowanymi 
przez Dyrektora Instytutu. Wyniki rozliczenia inwentaryzacji zostały ujęte w księgach roku 2016 dowód 
księgowy nr PK MM 270/12 ujęty pod datą 31.12.2016 r. poz. 12/2325, 12/2327, 12/2344.
W celu prawidłowego zarządzania majątkiem IOŚ-PIB Dyrektor Instytutu Zarządzeniem nr 20/2017 z dnia 
18 kwietnia 2017 r. powołał Zespół ds. organizacji zarządzenia majątkiem IOŚ-PIB.

5.1.3. Ocena prawidłowości wyceny aktywów oraz pasywów
Wyceny aktywów i pasywów dokonano zgodnie z postanowieniami art. 28 ustawy o rachunkowości. IOŚ-PIB 
określił zasady wyceny aktywów i pasywów w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 1/2005 z dnia 02.01.2005 r. 
IOŚ-PIB stanowiącym załącznik do jednolitego tekstu zasad (polityki) rachunkowości

5.1.4. Kompletność i prawidłowość ujęcia składników aktywów i pasywów 
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wynikają z ewidencji księgowej.

5.1.5. Prawidłowość prezentacji danych w sprawozdawczości finansowej, w informacji 
dodatkowej oraz w sprawozdaniu zarządu

1. Wykazane wartości w sprawozdaniu finansowym oraz w uzupełniającej informacji dodatkowej oraz 
w sprawozdaniu zarządu są wzajemnie ze sobą spójne i wykazane zostały w sposób wystarczający w istotnych 
aspektach.

2. Badana jednostka złożyła oświadczenie, że będzie kontynuowała działalność gospodarczą, o której mowa w art. 
5 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

3. Zapasy magazynowe - nie występują.
4. Ustalono, że zgodność sald analitycznych z saldami kont syntetycznych była zachowana w sposób poprawny.
5. Przeksięgowania sald końcowych kont wynikowych dokonano na koniec okresu obrotowego z zachowaniem 

poprawności technicznej. Salda kont zespołu 4-go i 7-go przeniesiono na konto „Wynik Finansowy”.
6. Podstawę otwarcia ksiąg rachunkowych na 2016 r. stanowiły dane zatwierdzonego bilansu za 2015 r. Ciągłość 

bilansowa została zachowana.
7. Wymogi dotyczące archiwizowania ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych oraz rocznych sprawozdań 

finansowych, a także podjęcia w tym zakresie skutecznych działań omówiono powyżej w punkcie 11.5.1.1.14.

5.2. Informacje o niektórych istotnych pozycjach sprawozdania

5.2.1. Informacje ogólne o sprawozdaniu finansowym
1. Roczne sprawozdanie finansowe na dzień 2016-12-31 r. obejmuje wyniki działalności za okres od 2016-01-01 r.

do 2016-12-31 r. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariancie kalkulacyjnym zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do ustawy o rachunkowości.

2. Badaniem objęto sprawozdanie finansowe, to jest:
1. informację dodatkową spełniającą wymogi określone przez art. 48 ust. 1 i art. 48 ust. 2 -vide załącznik Nr 1 

ustawy o rachunkowości,
2. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy 

o rachunkowości - vide art. 48b,
3. zmiany w kapitale jednostki oraz ich zgodność z danymi wynikającymi z bilansu i rachunku wyników i strat 

zgodnie za art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „ TAX"
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Instytut nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności stosownie do art.49 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości.

3. Instytut sporządził informację dnia 31.03.2017 r. o zarządzaniu składnikami mienia trwałego stosownie do 
art.37 ust.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2016 r. poz.371 ze zm.), która 
zgodna jest z Informacją dodatkową.

III. Omówienie istotnych pozycji sprawozdania finansowego
1. Aktywa bilansu
Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji aktywów bilansu przedstawiono wg systematyki 
objętej ustawą o rachunkowości.
W opisach pominięto pozycje bilansu, które wyrażają wartości zerowe tam, gdzie nie występują na początek i na 
koniec okresu obrotowego, a także nie wykazywały danych w księgach rachunkowych jednostki.
Wykazana wartość aktywów trwałych w pozycji A.I. bilansu jest zgodna z danymi, na które składają się zapisy 
następujących kont:

4. 020 - wartości niematerialne i prawne
5. 078 - umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

1.1. Aktywa trwałe

8 664 844,92 zł.

1.1.1. Wartości niematerialne i prawne
146 856,34 zł.

Wartości te wynikają z następujących kont:
Konto 020 — „Wartości niematerialne i prawne” Dt 
Konto 078 - „Umórz. Wartości niemat. i prawnych” Ct

2 856 954,77 zł. 
2 710 098,43 zł.

1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe

8 517 988,58 zł.

Środki trwałe brutto
stan na początek roku obrotowego
zwiększenie z tytułu zakupów i oddania inwestycji
zmniejszenia z tytułu wycofania śr. trwałych z eksploatacji
stan na koniec okresu obrotowego

25 186 818,01 zł. 
25 362 483,94 zł. 

1 052 287,48 zł. 
1 214 326,72 zł. 

25 200 444,70 zł.

1.

Umorzenie środków trwałych 
stan na początek roku 
Zwiększenia 
Zmniejszenia
umorzenia za rok objęty badaniem

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „ TAX”
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stan umorzenia na koniec okresu obrotowego 17 201 691,12 zł.

Wartość netto środków trwałych 
W wyniku odpowiedniego sprawdzenia powiązań danych kont analitycznych z kontami syntetycznymi, tabelami 
amortyzacyjnymi i umorzeniowymi, oraz z dowodami źródłowymi ruchu środków trwałych w okresie badanym nie 
stwierdzono uchybień w tym zakresie, a dokonana wycena nie budzi zastrzeżeń.
Amortyzacja została odniesiona w koszty wg właściwych stawek z zachowaniem przyjętych metod (liniowej oraz 
degresywnej). Zarachowano ją w ciężar konta 408”Amortyzacja”w koszty w kwocie 1 009 120,23 zł, w tym 
dotyczące wartości niematerialnych i prawnych 165 694,62 zł.
Ostatnią inwentaryzację środków trwałych przeprowadzono wg stanu na 31.10.2016 r., którą objęto wszystkie środki 
trwałe.
Jednostka dokonuje amortyzacji jednorazowo dla środków trwałych o wartości do 3.500 zł jednostkowej ceny 
nabycia lub kosztów wytworzenia. Pozostałe środki trwałe amortyzuje się zgodnie z tabelą stawek amortyzacyjnych 
określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16a - 16m. Występuje ciągłość stosowania 
metod amortyzacji.
Wyceny środków trwałych objętych inwentaryzacją dokonano zgodnie z ewidencją analityczną wg wartości brutto. 
Wyceny dla środków trwałych wprowadzonych na stan w okresie obrotowym dokonywano zgodnie z wartością 
nabycia (kosztem wytworzenia) z uwzględnieniem podatku VAT niepodlegającemu odliczeniu jeśli dotyczyły. 
Zakwalifikowania środków trwałych do odpowiedniego symbolu grupy rodzajowej dokonywano zgodnie z K.S.T. 
GUS.

7 998 753,58 zł.1.2.

Środki trwale w budowie- poz. A.II.2 bilansu, kwota 
wynikają z konta 080

Zdaniem biegłego zachowano zasadę „ostrożnej wyceny”, spełniając warunki określone w art. 7 ust 1, art. 28 ust 1 
ustawy o rachunkowości. Jednostka dokonywała w sposób poprawny odpisów amortyzacyjnych. Odpisy 
aktualizacyjne nie wystąpiły.
Rzeczowe aktywa trwałe stanowią 19,1 % sumy bilansowej aktywów. Saldo prawidłowe.

519 235,00 zł.2.

1.2. Aktywa obrotowe
36 758 045,17 zł.

1.2.1. Zapasy
1 099 785,01 zł.

W skład zapasów badanego podmiotu wchodzą następujące wartości:
Półprodukty i produkty w toku 

Powiązania ewidencji kont analitycznych i syntetycznych są prawidłowe. Wartość produkcji w toku została ujęta 
w bilansie i ich wycena nastąpiła w sposób poprawny.
W aktywach obrotowych w grupie zapasów występuje produkcja w toku prac naukowo - badawczych w IOŚ-P1B 
Warszawa.

1.
1 099 785,01 zł.

Inwentaryzację produktów w toku na dzień 31.12.2016 r. dokonano w drodze weryfikacji, którą przeprowadzono na 
podstawie Zarządzenia Nr 16/2016 z dnia 20 września 2016 r. Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska - 
Państwowego Instytutu Badawczego.
Spis z natury nie był przeprowadzany. Kwota 1 099 785,01 zł prac naukowo badawczych w toku na dzień 
31.12.2016 r. zgodna jest z zapisami na karcie kontowej 501 i saldem na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 1 099 785,01
zł.

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „ TAX”
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Zdaniem biegłego zachowano zasadę „ostrożnej wyceny”, spełniając warunki określone w art. 7 ust 1, art. 28 ust 1 
ustawy o rachunkowości. Jednostka dokonywała w sposób poprawny odpisów amortyzacyjnych. Odpisy 
aktualizacyjne nie wystąpiły. Saldo stanów produkcji w toku stanowi 2,4% sumy bilansowej aktywów.

1.2.2. Należności krótkoterminowe
1 786 232,42 zl.

Na stan należności od pozostałych jednostek składają się salda kont: 
należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 m-cy 
należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 m-cy 
należności z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych oraz innych świadczeń 
inne należności
dochodzone na drodze sądowej

1.
1 330 973,11 zł. 

0,00 zł.

30 552,06 zł. 
424 271,49 zł. 

435,76 zł.

Konto należności krótkoterminowych zawiera:
Odpisy aktualizacyjne - konto 280 dotyczą konta 2062. 44 872,12 zł.

Ad. 1.2.2 Należności krótkoterminowe w kwocie 1 786 232,42 zl.

w tym:
la) Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 
- do 12 miesięcy razem 1 330 973,11.
Ww. pozycja wynika z sald kont 200 i 201 należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy. 
Na kwotę 1 330 973,11 zł składają się:

• IOŚ-PIB Oddział we Wrocławiu w kwocie
• IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 

tj. z kont 200 ’’Rozrachunki z dostawcami - krajowe” w kwocie 
201 „Rozrachunki z odbiorcami - krajowe” w kwocie

Salda zostały potwierdzone na dzień 30.11.2016 r. W trakcie badania ustalono, że do dnia 07 kwietnia 2017 r. 
w IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie nie zapłacono z konta 201 kwoty 33 239,52 zł, co stanowi 2,7 %. 
Wysłano potwierdzenia sald do kontrahentów dnia .19 kwietnia 2017 r. Saldo realne.

85 684,88 zł 
1 245 288,23 zł 

463 416,01 zł 
781 872,22 zł

Rodzaj należnościLp. Wartość
1. Należności bieżące 493 896,32

- do 1 miesiąca 165 235,64
- od 1 do 3 m-cy 10 284,00
- od 3 do 6 m-cy 0,00
- od 6 do 12 miesięcy 0,00
Należności po terminie płatności2. 751 391,91
- do 1 miesiąca 126 006,17
- od 1 do 3 m-cy 409 537,35
- od 3 do 6 m-cy 14 334,07
- od 6 do 12 miesięcy 66 969,55
Razem należności3 1 245 288,23

lb) należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz
Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe ,, TAX”
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innych świadczeń w kwocie 30 552,06 zł
w tym:

• IOŚ-PIB Oddział we Wrocławiu w kwocie
• IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie

486,20 zł 
30 065,86 zł

Na salda z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń składają się rozrachunki 
z tytułu
lc) inne należności w kwocie 424 271,49 zł
w tym:

• IOŚ-PIB Oddział we Wrocławiu w kwocie
• IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie 

Inne należności w kwocie 416 781,48 zł obejmują:
a) Konto 234 „Inne rozrachunki z pracownikami” w kwocie
b) Konto 241 „Rozrachunki dotyczące potrąceń z wynagrodzeń” w kwocie
c) Konto 243 „Inne roszczenia sporne,, w kwocie
d) Konto 244 ‘Należności z tytułu pożyczki z ZFŚS” w kwocie

7 490,01 zł 
416 781,48 zł

37 679,85 zł 
62,54 zł 
47,00 zł 

78 992,09 zł
w tym:

• IOŚ-PIB Oddział we Wrocławiu w kwocie
• IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 

Konto 249”Inne rozrachunki i rozliczenia” w kwocie

7 490,01 zł 
71 502,08 zł 

300 000,00 złe)

Ad. a) Saldo w kwocie 37 679,85 zł rozliczono do dnia badania.
Ad .b) Saldo w kwocie 62,54 zł rozliczono kwotę 61,00 dnia 30 stycznia 2017 r., a 1,54 zł dnia 31 marca 2017
r.
Ad. c) Saldo w kwocie 47,00 zł. Saldo realne.
Ad. d) Saldo w kwocie 78 992,09 jest sukcesywnie rozliczane z tytułu pobranych pożyczek z ZFŚS.
Ad. e) Saldo konta249 w kwocie 300 000,00 zł dotyczy wpłaty wadium do przetargu w dniu 04.08.2016 r.

W wyniku przetargu oferta Instytutu została wybrana jako najkorzystniejsza - pismo nr BDG- 
wz.2161.4.2016 zdnia28. 10.2016 r. Saldo realne.

Ad. Id) należności dochodzone w drodze sądowej w kwocie
dotyczą IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie

Należności dochodzone na drodze postępowania sądowego ujęte są w księgach rachunkowych IOŚ-PIB Ośrodek 
Główny w Warszawie na koncie 206 „Roszczenia sporne wobec odbiorców”. Do pozycji tej została sporządzona 
weryfikacja sald nr 5 wg stanu na dzień 31.12.2016 r. Na należności te został utworzony odpis aktualizujący na 
kwotę 44 872,12 zł na koncie 280 „Odpisy aktualizujące rozrachunki”. Wartość bilansowa wynosi 435,76 zł Saldo 
realne.

435,76 zł 
435,76 zł

Należności krótkoterminowe wynikają z ksiąg rachunkowych, ewidencja analityczna zgodna jest z ewidencją 
syntetyczną.
1.2.3. Inwestycje krótkoterminowe

33 841 459,34 zł. 
33 841 459,34 zł.

0,00 zł. 
0,00 zł. 

33 841 459,34 zł.

Krótkoterminowe aktywa finansowe 
w jednostkach powiązanych 
w pozostałych jednostek 
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1.

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe ,, TAX"
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Inne inwestycje krótkoterminowe
Poz. B.III. Bilansu „Inwestycje krótkoterminowe” w kwocie 33 841 459,3zł 

z tego:
• IOŚ-PIB Oddział we Wrocławiu w kwocie
• IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 32 997 866,52 zł 

Kwota 33 841 459,34 zł obejmuje:
• IOŚ-PIB Oddział we Wrocławiu w kwocie

> Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 
w kwocie 843 592,82 zł.

• IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 32 997 866,52 zł
> Środki pieniężne w kasie w kwocie
> Środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie

32 995 299.96 zł
Środki pieniężne w kasach zostały potwierdzone spisem z natury na dzień 
31.12.2016 r., a środki pieniężne na rachunkach bankowych potwierdzone na 
dzień 31.12.2016 r. przez banki obsługujące badaną jednostkę.
Inwentaryzacja śr. pieniężnych w kasie IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie 
została przeprowadzona zgodnie z harmonogramem do Zarządzenia Nr 16/2016 
Dyrektora IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie z dnia 20 września 2016 r.. 
Sprawdzono metodą kompletną raporty kasowe IOŚ-PIB Ośrodek Główny 
w Warszawie za m-c czerwiec i grudzień 2016 r. z dowodami źródłowymi i nie 
stwierdzono nieprawidłowości tj.:

• Nr 6 za okres od 02.06.2016 r. do 30.06.2016 r.
• Nr 12 za okres od 08.12.2016 r. do 30.12.2016 r.
Badająca nie brała udziału w spisie z natury środków pieniężnych w kasie na 
dzień 31.12.2016 r.
W zakresie prawidłowości i kompletności ujęcia dowodów źródłowych 
w księgach 2016 r. oraz sprawdzenia prawidłowości dokonanego spisu 
z natury śr. pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2016 r. zbadano raport 
kasowy za miesiąc styczeń 2017 r. w powiązaniu z dowodami źródłowymi 
nie stwierdzono nieprawidłowości. Spis z natury na dzień 31.12.2016 r. 
potwierdził stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2016 r. 
Inwestycje krótkoterminowe stanowią 74,9 % sumy bilansowej aktywów. 
Saldo realne.

2.

843 592,82 zł

843 592,82 zł

2 566,56 zł

1.2.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
30 568,40 zł.

Saldo wynika z analityki prowadzonej do tego konta. Saldo realne.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią 0,1 % sumy bilansowej aktywów. Saldo realne.

2. Pasywa bilansu
Ocena rzetelności i poprawności pasywów wykazanych w bilansie 
Stan i struktura pasywów.
Szczegółowe przedstawienie zmian w pasywach ujęto w załączonych tabelach do Raportu z badania sprawozdania 
finansowego.
Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „TAX"
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Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki
objętej ustawą o rachunkowości.
W opisach pominięto pozycje bilansu, które wyrażają wartości zerowe tam, gdzie nie występują na początek i na 
koniec okresu obrotowego, a także nie wykazywały danych w księgach rachunkowych jednostki.
Ogólny opis poszczególnych grup (pozycji) pasywów bilansu przyjęto wg systematyki objętej ustawą o 
rachunkowości.

2.1. Kapitał (fundusz) własny
35 255 942,52 zł.

Zaistniałe zmiany w kapitałach własnych w 2016 r. nie budzą zastrzeżeń. 
2.1.1. Kapitał (fundusz) podstawowy

22 786 937,52 zł.

2.1.2. Kapitał zapasowy
0,00 zł.

2.1.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
453 412,36 zł.

2.1.4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
11 092 472,65 zł.

2.1.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych
0,00 zł.

2.1.6. Zysk (strata) netto
923 119,99 zł.

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

2.2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
10 166 947,57 zł.

2.2.1. Zobowiązania długoterminowe
0,00 zł.

2.2.2. Zobowiązania krótkoterminowe
5 201 296,72 zł. 

0,00 zł.Wobec powiązanych jednostek
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale
Wobec pozostałych jednostek 
Fundusze specjalne - wynikają z sald: kont 850 i 852 

Poz. B.lll Zobowiązania w kwocie

1.
2.

0,00 zł. 
4 758 405,25 zł. 

442 891,47 zł.
3.
4.

5 201 296,72 zł

z tego:

• IOŚ-PIB Oddział we Wrocławiu w kwocie 688 978,47 zł

• IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 5 027 455,16 zł

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „ TAX”
z siedzibą w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9 - nr wpisu 2857 
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Kwota 688 978,47 zł dotycząca zobowiązań IOŚ-PIB we Wrocławiu obejmuje:

> zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek 
powiązanych w kwocie

515 136,91 zł
w tym inne

515 136,91 zł

> zobowiązania wobec pozostałych jednostek w kwocie 27 676,13 zł

w tym: zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 9 652,80 zł

- do 12 miesięcy 9 652,80 zł

> z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

w kwocie 18 023,33 zł

Kwota 5 027 455,16 zł dotycząca zobowiązań IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie obejmuje:

a) zobowiązania wobec pozostałych jednostek w kwocie 4 730 729,12 zł

w tym: z tytułu dostaw i usług w kwocie 2 218 464,83 zł

- do 12 miesięcy w kwocie 2 218 464,83 zł

b) zaliczki otrzymane na dostawy 866 844,32 zł

cjz tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

w kwocie 851 077,03 zł

d) z tytułu wynagrodzeń w kwocie 167 509,82 zł

e) inne w kwocie 626 833,12zł

Ad. a) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie o wymagalności do 12 miesięcy

w kwocie 2 218 464,83 zł składają się z następujących kont:

248 891,16 złRozrachunki z dostawcami krajowe200

Rozrachunki z odbiorcami krajowe 1 869 515,66 zł201

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „ TAX”
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Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 152,50 zł203

Rozliczenie zakupu 97 905,51 zł300

2 218 464,83 złRazem

Salda z tytułu dostaw i usług nie budzą wątpliwości.

Ad. b) zaliczki otrzymane na dostawy w kwocie 866 844,32 zł

Kwota 866 844,32 zł wynika z konta 842 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów" kwota 5 804 807,95 
zł saldo konta 842 Ct na 31.12.2016 r. minus kwota 4 937 963,63 zł = 866 844,32 zł dotyczy IOŚ-PIB w 
Warszawie „Rozliczenia międzyokresowe" poniżej omówione w poz. B.IV. Pasywa bilansu.

Ad. c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń w kwocie 851 077,03 zł

Składa się z następujących kont:

Podatek dochodowy od osób fizycznych 245 271,00 zł220-01

Podatek dochodowy od osób prawnych 2 148,00 zł220-03

Składki ZUS 445 915,03 zł220-04

Rozrachunki z tytułu VAT220-05 148 131,00

Podatek na PFRON 9 612,00 zł220-07

851 077,03 złRazem

Saldo z ww. konta 220-01 w kwocie 245 271,00 zł uregulowano dnia 20.01.2017 r. WB nr 17.

Saldo z ww. konta 220-03 w kwocie 2 148,00 zł uregulowano dnia 20.01.2017 r. w kwocie 
2 143,00 zł WB Nr 17 oraz dnia 31.03.2017 r. w kwocie 5,00 zł WB Nr 73.

Saldo z ww. konta 220-04 w kwocie 445 915,03 zł uregulowano dnia 16.01.2017 r. WB nr 13. 
Saldo dotyczy składek ZUS, składek zdrowotnych i funduszu pracy w deklaracji za m-ąc XII.2016 r. 
ZUS P DRA. Saldo uregulowano w terminie. Saldo realne.

Saldo z ww. konta 220-05 w kwocie 148 131,00 zł zostało uregulowane w dniach:

o 25.01.2017 r. kwota 144 957,00 zł. WB Nr 21.

o 03.02.2017 r. kwota 1 610,00 zł. WB Nr 29.

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „ TAX”
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o 20.03.2017 r. kwota 1 564,00 zł. WB Nr 64.

■ Saldo z ww. konta 220-07 w kwocie 9 612,00 zł zapłacono dnia 20.01.2017 r. WB nr 17.

Saldo zgodne jest z deklaracją DEK-l-0 „Deklaracją miesięcznych wpłat na PFRON" za 12. 2016 r. 
Saldo realne.

Ad. d) z tytułu wynagrodzeń w kwocie 167 509,82 zł

Kwota 167 509,82 zł została rozliczona do dnia 28 kwietnia 2017 r. Saldo realne.

Ad. e) inne w kwocie 626 833,12 zł

składa się z następujących kont:

Rozrachunki z pracownikami234 1 997,98 zł

Składki i spłata pożyczek z PKZP241-02 575,51 zł

Inne rozrachunki i rozliczenia 624 259,63 zł249

626 833,12złRazem

■ Saldo z konta 234 w kwocie 1 997,98 zł rozliczono w miesiącu styczniu 2017 r.

■ Saldo z konta 241-02 w kwocie 575,51 zł rozliczono do dnia 15.03.2017 r.

■ Saldo z konta 249 w kwocie 624 259,63 zł rozliczono do dnia badania kwotę 623 259,63 zł, 
pozostało do rozliczenia 1 000,00 zł. Saldo realne.

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

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
Rodzaj zobowiązań WartośćLp.
Zobowiązania bieżące1. 2 164 024,70
- do 1 miesiąca 2 164 024,70
- od 1 do 3 m-cy 0,00
- od 3 do 6 m-cy 0,00
- od 6 do 12 miesięcy 0,00

0,00
Zobowiązania po terminie płatności2. 54 440,13
- do 1 miesiąca 47 829,05
- od 1 do 3 m-cy 6 611,08
- od 3 do 6 m-cy 0,00
- od 6 do 12 miesięcy 0,00

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „ TAX"
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Razem zobowiązania 0,00
Razem zobowiązania3 2 218 464,83

Fundusze Specjalne
442 891,47 zł.

Poz. B.III.4. Fundusze specjalne w kwocie 
W tym:

442 891,47 zł

• Fundusze specjalne Ośrodka Głównego IOŚ-PIB w Warszawie w kwocie 
w tym:

296 726,04 zł

> Fundusz Badań Własnych wynosi 133 580,04 zł
163 146,00 zł> ZFŚS wynosi

• Fundusze specjalne Oddziału we Wrocławiu w kwocie
> Fundusz Badań Własnych wynosi 115 205,25 zł
> ZFŚS wynosi

Zmiana stanu (zmniejszenie) w kwocie 129 335,38 zł
- stan na 01.01.2016 r. w kwocie
- stan na 31.12.2016 r. w kwocie

146 165,43 zł

30 960,18 zł

572 226,85 zł 
442 891,47 zł

Na saldo na dzień 31.12.2016 r. funduszy specjalnych w kwocie 442 891,47 zł składają się fundusze:
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 194 106,18 zł 

wykazuje saldo na dzień 31.12.2016 r. 
w tym:

• IOŚ-PIB Oddział we Wrocławiu w kwocie 30 960,18 zł
• IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 163 146,00zł 
Zmiana stanu (zmniejszenie) w kwocie 29 507,00 zł
- stan na dzień 01.01.2016 r. w kwocie 223 613,18 zł
- stan na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 194 106,18 zł
Wykazana kwota salda konta 850 ZFŚS Ośrodka Głównego IOŚ-PIB w Warszawie na dzień 31.12.2016 r. w 
wysokości 163 146,00 zł jest prawidłowa i wynika z następujących ustaleń:
Stan na 01-01-2016 r. w wysokości 
Zwiększenia w kwocie 237 911,26 zł 
w tym:

191 349,74 zł

> odpis podstawowy w kwocie
> odpis dodatkowy w kwocie 

Razem

224 769,80 zł 
10 756,88 zł 

235 526,68 zł
(korekta naliczenia w kwocie planowanej 231 730,74 zł 
+ korekta do kwoty odpisu podstawowego 3 795,94 zł = 
235 526,68 zł)

> odsetki bankowe
> odsetki od udzielonych pożyczek

0,17 zł 
2 384,41 zł

Zmniejszenia w kwocie 266 115,00 zł
w tym:

na cele pracownicze zgodnie z regulaminem ZFŚS w kwocie 
> zapomogi, inne w kwocie

Stan na 2016-12-31 w kwocie

> 257 615,00 zł 
8 500,00 zł

163 146,00 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został utworzony w oparciu o przepisy:

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „ TAX”
z siedzibą w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9 - nr wpisu 2857 
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> Ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 70,poz.335 ze zm. tj. Dz.U. z 1996 r. Nr 118, 
poz.561 ze zm.).
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 09.03.2009 r. w sprawie sposobu 
ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na ZFŚS (Dz. U. Nr 43, 
poz.349).
„Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ośrodku 
Głównym IOŚ-PIB” wprowadzony w życie Zarządzeniem Nr 35/2011 dyrektora Instytutu Ochrony 
Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 10 października 2011 r.
Zarządzenie Nr 11/2016 Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu 
Badawczego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału i wysokości środków z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujących w 2016 r. w Ośrodku Głównym IOŚ-PIB.

>

>

>

Poniżej uzgodniono konto 850 ZFŚS kontem bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2016 r.
Nr konta Nazwa konta Dt kwota zł Ct kwota zł

„Rachunek bankowy ZFSS”132 81 701,97
„Należności z tytułu rozliczenia. Pożyczki z ZFŚS”244 78 992,09
„Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych”850 163 146,00

160 694,06 163 146,00Razem

Per saldo wynosi 2 451,94 zł i zostało rozliczone w sposób następujący, w tym: 
na zmniejszenie rachunku ZFŚS:

• zapłata 1 369,00 dnia 20.01.2017 r. Nr WS 1 dotyczy ref. PDOF od wypłat za 12.2016 r. 
na zwiększenie rachunku ZFŚS,

• zapłata 25,00 zł dnia 20.01.2017 r. Nr WS 1 dotyczy refundacji opłat bankowych za 12.2016 r.
• zapłata 3 795,94 zł dnia 09.02.2017 r. WS4 dotyczy refundacji z tytułu naliczenia korekty za 2016 r.

2. Fundusz Badań Własnych w kwocie 248 785,29 zł 
wykazuje saldo na dzień 31.12.2016 r. 
w tym:

• IOŚ-PIB Oddział we Wrocławiu w kwocie 1 15 205,25 zł
• IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 133 580,04 zł 

Zmiana stanu (zmniejszenie) w kwocie 
- stan na 01.01.2016 r. w kwocie

99 828,38 zł 
348 613,67 zł 
248 785,29 zł

Badany Instytut na zwiększenia funduszu badań własnych prawidłowo odniósł zysk netto za 2015 r. na podstawie 
PK MM 45/07 z dnia 15.07.2016 - poz. dziennika 07/1231 w związku z zatwierdzeniem podziału zysku za 2015 r. 
pismo Ministra Środowiska nr DOP -11.0771.24.2016.IK z dnia 14 lipca 2016 r. Zwiększenia jak i zmniejszenia 
funduszu badań własnych nie budzą zastrzeżeń. Saldo realne.

2.2.3. Rozliczenia międzyokresowe

- stan na 31.12.2016 r. w kwocie

4 965 650,85 zł.

4 965 650,85 złZa rok podatkowy 2016 Poz. B.1V. Rozliczenia międzyokresowe w kwocie

z tego :

> IOŚ-PIB Oddział we Wrocławiu w kwocie
Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „ TAX”

z siedzibą w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9 - nr wpisu 2857 
Kluczowy biegły rewident: Jadwiga Marchel - nr w rejestrze 2369
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> IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 4 937 963,63 zł

Kwota 27 687,22 zł IOŚ-PIB we Wrocławiu obejmuje rozliczenia międzyokresowe:

22 149,70 zł• długoterminowe w kwocie

• krótkoterminowe w kwocie 5 537,52 zł.

Kwota 4 937 963,63 zł IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie obejmuje rozliczenia międzyokresowe:

1) długoterminowe w kwocie 3 093 331,30 zł

2) krótkoterminowe w kwocie 1 844 632,33zł.

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe w kwocie 3 093 331,30 zł oraz rozliczenia 
krótkoterminowe w kwocie 1 844 632,33 zł wynikają z prowadzonej ewidencji analitycznej do 
poszczególnych tytułów, są prawidłowe i zgodne ze sprawozdaniem finansowym za 2016 r.

Rozliczenia międzyokresowe stanowią 10,9 % sumy bilansowej pasywów. Saldo realne.

3. Rachunek zysków i strat
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy sporządził Rachunek zysków i strat w wariancie 
kalkulacyjnym, zgodnie z wyborem przyjętym w § 4 ust.2 Zasad (polityki) Rachunkowości ustalonych 
Zarządzeniem nr 9/2004 Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska z dnia. 30.12.2004 r. w sprawie ustalenia Zasad 
(polityki) Rachunkowości, który obowiązuje w świetle § 2 Zarządzenia nr 10/2017 tekst jednolity Dyrektora 
Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 13.02.2017r.

A. Przychody netto ze sprzedaży wykazane za rok obrotowy 2016 w kwocie 
obejmują one:

• IOŚ-PIB we Wrocławiu w kwocie
• IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 

w tym:
■ konto 701„Sprzedaż - usługi działalności podstawowej” w kwocie 12 028 297,48 zł
■ konto 702 „Sprzedaż - usługi działalności ogólnotechnicznej” w kwocie 24 755,00 zł
■ konto 760-10 „Pozostałe działalności „KOBIZE” 

finansowane przez NFOŚ i GW” w kwocie
Zaprezentowane przychody dotyczą przychodów zrealizowanych z działalności Instytutu w roku 2016.

■ Przychody z działalności podstawowej w kwocie 12 028 297,48 zł - stanowią 40,3%
■ Przychody z działalności ogólnotechnicznej w kwocie 24 755,00 zł - stanowią 0,1%
■ Pozostałe przychody ze sprzedaży „K O B i Z E” w kwocie 17 072 862,46 zł - stanowią 57,3%
■ Ogółem przychody Ośrodka Głównego IOŚ-PIB wynoszą 97,7% ogółem przychodów Instytutu.

Przychody Oddziału Wrocław stanowią 2,3 % przychodów netto ze sprzedaży Instytutu.

29 800 598,19 zł

674 683,25 zł 
29 125 914,94 zł

17 072 862,46 zł

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe ,, TAX”
z siedzibą w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9 - nr wpisu 2857 

Kluczowy biegły rewident: Jadwiga Marchel - nr w rejestrze 2369
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25 687 582,30 złB. Razem koszty sprzedanych produktów w kwocie 
wykazują na dzień bilansowy

w tym:
• IOŚ-PIB Oddział we Wrocławiu w kwocie 499 125,95 zł

• IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 25 188 456,35 zł

C. Koszty ogólnego Zarządu w kwocie 5 433 468,81 zł

w tym:
• IOŚ-PIB Oddział we Wrocławiu w kwocie 223 749,97 zł

• IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 5 209 718,84 zł

D. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1 909 879,95 zł

w tym:
• IOŚ-PIB Oddział we Wrocławiu w kwocie 5 637,52 zł

• IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 1 904 242,43 zł

Pozostałe przychody operacyjne IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie 
w kwocie 1 904 242,43 zł obejmują:

Zobowiązania, odszkodowania, kary, grzywny w kwocie 
w tym:

1 109 586,13 złKonto 760-02

> realizacja decyzji NIK z dnia 19.07.2016 r. nr 
KPK-KP0.443.114.2016 (WB 208/2016 z dnia 
30.08.2016 r.) w kwocie

> kary umowne w kwocie
> z tytułu rozliczenia zaliczek 

samochodu w kwocie

1 087 106,25 zł
3 494,18 zł

F-ra za naprawę 
1 678,12 zł
4 890,23 zł

> rozwiązanie odpisów aktualizujących w kwocie 
12 370,35 zł

> noty obciążeniowe w kwocie

> odsetki i koszty sądowe w kwocie

47,00 zł

Ujawnione nadwyżki majątku trwałego w kwocieKonto 760-07 5 261,00 zł

Podmiot iiprcmmiony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „ TAX"
z siedzibą w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9 - nr wpisu 2857 
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Pozostałe przychody w kwocie 
w tym:

789 395,30 złKonto 760-09

> systemów wsparcia 
67 766,71 zł

płatności w ramach 
bezpośredniego w kwocie
przychody z tytułu świadczeń częściowo 
odpłatnych przez pracowników w kwocie 
26 804,77 zł

>

> użytkowania 
448,67 zł

wartość odpisanego prawa 
wieczystego gruntu w kwocie
równowartość raty umorzenia do wys. odpisów 
amortyzacyjnych sfinansowanych środkami obcymi 
w kwocie 506 710,85 zł
równowartość raty umorzenia do wys. odpisów 
amortyzacyjnych środków trwałych 
sfinansowanych ze śr. Funduszu Badań Własnych 
w kwocie 185 860,45 zł 
zwrot kosztów i opłat sądowych wg nakazu 
w kwocie 5,00 zł

>

>

>

> nieodebrane wynagrodzenia w kwocie 1 794,40 zł
4,45 zł> drobne kwoty z zaokrągleń w kwocie

1 904 242,43 złRazem

E. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 57 448,54 zł 
w tym:
IOŚ-PIB Oddział we Wrocławiu w kwocie 4 245,64 zł
IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 53 202,90 zł
w tym:

• konto 760-02 Należności, odszkodowania, kary, grzywny w kwocie
• konto 761-09 Pozostałe koszty w kwocie

47 181,29 zł 
6 021,61 zł

Przychody finansowe w kwocie 
w tym:

F. 412 654,80 zł

• IOŚ-PIB Oddział we Wrocławiu w kwocie
• IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie

w tym:

1 134,41 zł 
411 520,39 zł

■ Konto 750-02 Odsetki w kwocie 343 177,42 zł
■ Inne nadwyżka dodatnich różnic kursowych 

nad ujemnymi w kwocie 68 342,97 zł 
1 009,30 złG. Koszty finansowe w kwocie 

w tym:
■ IOŚ-PIB Oddział we Wrocławiu w kwocie
■ IOŚ-PIB Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 1 009,30 zł

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „TAX”
z siedzibą w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9 - nr wpisu 2857 

Kluczowy biegły rewident: Jadwiga Marchel - nr w rejestrze 2369 f
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w tym:
Konto 751-02 Odsetki w kwocie 1 009,30 zł.

943 623,99 zł 
20 504,00 zł 

923 119,99 zł

Zysk brutto za rok 2016 w kwocie
Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie
Zysk netto za rok obrotowy w kwocie

31-12-2015 31-12-201631-12-2014
29 800 598,19Przychody ze sprzedaży produktów, towarów 

i materiałów
29 212 645,13 28 208 833,23

Koszty działalności operacyjnej 28 771 494,29 31 121 051,1128 995 592,50
Zysk/strata ze sprzedaży 3 475 867,46 4 113 015,897 009 276,75
Zysk/strata z działalności operacyjnej 902 522,80 331 769,74 531 978,49

943 623,99Zysk/strata brutto 1 474 794,73 762 436,33
923 119,99Zysk/strata netto 1 414 597,73 738 233,33

31 166 815,54 złH. Koszty w układzie rodzajowym w kwocie

Na koszty te składają się następujące pozycje kosztów rodzajowych 
konto 408 - „Amortyzacja” 
konto 401 - „Zużycie materiałów i energii” 
konto 402 - „Usługi obce” 
konto 404 - „Wynagrodzenia”
konto 405 - „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”
konto 403 - „Podatki i opłaty”
konto 409 - „Pozostałe koszty rodzajowe”

Zaprezentowane koszty według rodzajów za rok 2016 w kwocie 31 166 815,54 zł 
w tym:

1 009 120,23 zł. 
1 092 090,01 zł. 
4 468 889,03 zł. 

20 127 533,53 zł. 
3 510 069,96 zł. 
123 194,49 zł. 
835 918,29 zł.

• Oddział we Wrocławiu w kwocie 722 875,92 zł
• Ośrodek Główny w Warszawie w kwocie 30 443 939,62 zł 

wynikają z ksiąg rachunkowych.
Sprawdzono poprawność rocznego rozliczenia tzw. „kręgu kosztów”. W badanym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.

I. Zysk z działalności gospodarczej i jego rozliczenie
' 943 623,99 zł.

Przychody ogółem 32 123 132,94 zł. 
29 800 598,19 zł. 

1 909 879,95 zł. 
412 654,80 zł.

przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 
pozostałe przychody operacyjne 
przychody finansowe

Koszty ogółem 5 491 926,65 zł. 
5 433 468,81 zł. 

57 448,54 zł. 
1 009,30 zł.

koszty działalności operacyjnej 
pozostałe koszty operacyjne 
koszty finansowe

Wynik finansowy - zysk brutto 943 623,99 zł.

Podmiot uprawniony do badania: sprawozdań finansowych: Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „ TAX”
z siedzibą w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9 - nr wpisu 2857 
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641 339,50 zł.Przychody wolne od podatku

45 734,08 zł.Przychody zwiększające podstawę opodatkowania

Koszty dotyczące zespołu 4 oraz 7 nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 
Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodów
Wynik finansowy podatkowy
Dochód wolny od podatku - art. 17 ust.l pdop
Dochód do opodatkowania

20 235 775,76 zł. 
43 305,51 zł

20 540 488,82 zł
20 432 571,83 zł 

107 916,99 zł

Obliczenie podatku dochodowego: 107 917,00 zl x 19% = 20 504,00 zł

0,00 zł 
0,00 zł. 

20 504,00 zł 
20 504,00zł 

923 119,99zł

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 

Łączny podatek dochodowy 
Bieżący podatek dochodowy
Zysk netto wynosi kwotę 943 623,99 zł. - 20 504,00 zł=

Instytut złożył CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego 
od osób prawnych za rok podatkowy 2016 do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie 
w formie elektronicznej dnia 31.03.2017 r., co wynika z urzędowego poświadczenia odbioru dokumentu 
elektronicznego. W dniu 27.04.2017 r. Instytut złożył korektę CIT-8 do ww. Urzędu Skarbowego z tym, że 
wysokość podatku dochodowego od osób prawnych nie uległa zmianie. Zaliczki wpłacono na kwotę 20 499,00 
zł, a kwotę 5,00 zł wpłacono dnia 31.03.2017 r. Razem wpłacono podatek dochodowy od osób prawnych 
w kwocie 20 504,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2016 r. został obliczono prawidłowo.

4. Zobowiązania warunkowe
Jednostka w informacji dodatkowej wskazała, że nie występują zobowiązania warunkowe, ani też poręczenia, co 
potwierdzono także w czasie badania.

5. Zdarzenia po dacie bilansu
W jednostce nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które miałyby wpływ na ocenę wyników 
działalności roku 2016 oraz na zagrożenia kontynuacji działalności gospodarczej.

IV. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacja 

dodatkowa
Zawarte dane w Informacji dodatkowej są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz Informacja dodatkowa, spełniają wymagania określone w art. 45 
ust.2 pkt. 3 oraz w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg 
rachunkowych. Wskazane informacje przedstawiono w sposób wyczerpujący.
Dyrektor Instytutu złożył stosowną informację we wprowadzeniu do sprawozdania o możliwości kontynuowania 
działalności gospodarczej.

V. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan 35 255 942,52 zł na koniec roku 2016 r. sporządzono 
zgodnie z art. 48 a ustawy o rachunkowości. Obrazuje ono w prawidłowy sposób dokonane zmiany w kapitałach 
własnych w roku 2016 r.
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Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 2016-01-01 r. do 2016-12-31 r.

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/1 ID

VI. Rachunek przepływów pieniężnych
Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wskazuje na łączną wartość przepływów na 3 659 809,82 zł wg 
stanu na 2016-12-31 r. w tym z działalności:

4 931 805,78 zł> operacyjnej w kwocie
> inwestycyjnej w kwocie -1 271 995,96 zł
> finansowej w kwocie

Z analizy powyższych przepływów wynika wniosek, że nastąpił znaczny wzrost przepływów pieniężnych wg stanu 
na dzień 31.12. 2016 r.

0,00 zł

VII. Sprawozdanie z działalności jednostki
Instytut nie ma obowiązku sporządzania Sprawozdanie z działalności jednostki stosownie do art. 49 ust 1 ustawy 
o rachunkowości.

Zagrożenie dla kontynuacji działalności.
Kierownictwo jednostki zamieściło informację o kontynuacji działalności gospodarczej przez Instytut (vide - 
wprowadzenie do sprawozdania finansowego).

Przypadki wskazujące na naruszenie prawa.
W wyniku dokonania badania sprawozdania finansowego, systemu prowadzenia ksiąg rachunkowych, kontroli 
wewnętrznej a także statutu nie stwierdzono przypadków istotnego naruszenia prawa

VIII. Podsumowanie wyników badania
Wynik finansowy ustalony przez jednostkę zamyka się zyskiem brutto w 
wysokości
Obowiązkowe odpisy z tytułu podatku dochodowego 
Zysk netto

1.
943 623,99 zł. 
20 504,00 zł. 

923 119,99 zł.
2.

3.

IX. Uwagi końcowe
1. Niniejszy raport zawiera 32 stron kolejno ponumerowanych. Każda ze stron została oznaczona parafą biegłego 

w dolnej części przy numerze strony.
2. Integralną część raportu stanowi sprawozdanie finansowe.

Podmiot uprawniony doJadwiga Marchel - nr w rejestrze 2369
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Wpjciech Grabowski 
Biuro Rachunkowe „TAX" 
08-110 Siedlce ul. Pusta 5/9

Kluczowy Biegły Rewident

przeprowadzający badanie w imieniu 
podmiotu uprawnionego nr 2857
Wojciech Grabowski Biuro 
Rachunkowe „TAX” w Siedlcach ul. Pusta 5/9 
Siedlce, 5 maja 2017 r.
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