INSTYTUT POJA ZDOW SZYNOWYCH,.TABOR'
UL. WARSZAWSKA
6l _055

181

P0ZNAŃ

Sprawozdanie finansowe za20l6 rok

Spis treŚci:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Informacja dodatkowa - wprowadzęnie do sprawazdania
finansowęgo.

Bilans.
Rachunęk zysków i strat.
Zęstawięnie zmian w funduszu własnym.

RachunekprzepĘwówpienięznych.
Informacja o zarządzaniu składnikami mienia trwałego.

opinia nięzalęimego biegłego rowidenta.
Postanowienie o zatwięrdzeniu sprawozdania finansowego
i podziale zysku.

Poznań, dnia 23

maiazan

roku.

...

.

,.

..,

'',,,

,

,r.:

.'.1:

,i:i,'

',

*1ĘfoJńaeja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2016 rok

lnstytutu Pojazdów $zynowych "TABOR'' Poznań.
Wprowadzenie do sprawozdania flnansoweQo.
lnstytut Pojazdow Szynowych "TABOR" jest jednostką działającą od 1945 roku'

Siedziba lnstytutu znajduję się: 6't-055 Poznań ul. Warszawska 181 '
lnstytut działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach
badawczych (Dz.U. Nr 96 Poz. 618).
Przedmiotem podstawowej działalnościjednostki

jest prowadzenie

badań

naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wynikow badań naukowych i prac
rozwojowych do potrzeb praktyki, wdrażanie wyników badarr naulkowych i prac
rozwojowych w dziedzinie rrauk technicznych (PKD T2-19-7)-

organem sprawującym nadzór nad lnstytutem Pojazdów Szynowych ,,TABOR"
jest Minister Rozwo.iu i Finansow.

lnstytut jest lnstytutem badawczym' posiadającym osobowośćprawną,
zarejestrowanym w Krajowyrn Rejestrze Sądowyrn pod numerern KRS 0000056924
w dniu 29 pażdziernika 20CI1 roku przęz Sąd Rejonowy

\M

Poznaniu XXl Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego'
Forma prawna jednostki to państwowa jednostka organizacyjna.

Sprawozdanie flnansowe obejmuje okres od

S'l

styczrria 2016 roku do

31 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załozeniu kontynuowania
działalnościgospodarczej pYzeljednostkę w okresle nrie krÓtszynn nlŹ 'leden rok od

dnia bilansowego. t{ie istnleją zadne okolicznoŚci wskazujące na zagrozenie
kontynuowan ia przez jednostkę działa| ności.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
za2a16 rok są zgodne z przepisami ustawy o raclłunkowości z29września 1994r.
(publikacja: Dz. U. z2A16r. paz.1}4V, ost-zm" w Dz-U" poz'2255i-

Wartościniematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa tnvałe jednostka
wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów w przypadku wańości początkowej
przekraczającej 3"500,-zł. W przypadku składnikÓw o nlzszej wartościprzyjęcie do
ewidencji bilansowej ustalane jest na podstawie okresu ekonorniczrre'i tlŹyteczności.
Wyjątek stanowią składniki aktywÓw nabyte po zakończeniu umowy leasingu' które
wprowadza się do ewidencji bilansowej bez względu na wartośćpoczątkową.

-2-

składniki aktywów podłegają odpisom amortyzacyjnyrn począWszy od miesiąca
następującego po miesiącu oddania składnika do uzytkowania.
Jednostka dokonuje umorzenia składnikow aktywow stosując metodę liniową'
Wartości niematerialne i prawne CIraz rzeczowe aktywa trwałe prezentowane

w bilansie, wyceniane są według wańości netto tzn. w wartości początkowej
pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe.

Jednostka dokonuje wyceny rzeczowych składnikow aktywow obrotowych
zgodnie z ustawą o rachunkowościw następujący sposób:

_

materiały - według ceny zakupu ( ań.34, ust.1, pkt' 1) przy wykorzystaniu
wyceny rozchodu, prowadząc ewidencję
metody

FlFo do

i l

_

ościowo-wartościową,

produkty w toku produkcjl

_

według kosztu ich wytworzenia (arI.28, ust.3

},

wyroby gotowe _ według kosztu ich wytworzenia ( ań'2B, ust.1, pkt. 6 )'
Rezenrvy na świadczenia pracownicze (świadczenia emerytalne nagrody

i

jubileuszowe) nie były tworzone

W łaffi roku ze względu, iż wysokośó tych

świadczeń nie jest istotna dla wyniku jednostki. W ciągu najblizszygh kilku lat nie
zakłada się zwiększonej liczby pracownikÓw przechodzących na emeryturę oraz
zwiększonej liczby Wypłat nagród jubileuszowych, które spowodowały by spiętrzenie
wydatków z tego tytułu.

Jednostka sporządza katkulacyjny nachunek zysków i strat. Ewidencja kosztów
prowadzona jest w układzie rodzajowym, jak i kalkulacyjnym.
Rachunek przepływów pienięznych sporządzany jest metodą pośrednią.
Jednostka na podstawie ustawy z dnia 30 }<rłłietnia 2010r. o instytutach

z

art.2.ust.4 prowadziła działalnośilnną niŻ wyrnienioną
w ust.1-3 ww. ustawy. Działalnoścta jest wyodrębniona pod względem finansowym

badawczych zgodnie
irachunkowym.

Jednostka posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 744
wydany przezPolskie Centnum Akredytacji od dnia 2Ą.a7.2:affir' w zakresie spełniania
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Jednostka posiada Ceńyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby
Nr

AC 173 wydany przezPolskie Centrurn Akredytacji od dnia 29.AT.2A13r. w zakresie

spełniania normy PN-EN

l$o/lEc

17065:2013-03-

-3-

Jednostka posiada Ceńyfikat Akredytacji Jednostki lnspekcyjnej Nr AK 024
wydany przezPolskie Centrum Akredytacjiod dnia 28.o9.2o15r. wzakresie spełniania
normy PN-EN ISO/IEC 1702A:2O12iednostki inspekcyjnej Typu A.

Jednostka posiada certyfikat wg normy ISO 9001 wydany przez

tUV Rneinland

Polska Sp. z o.o. od dnia 21.04.20ffir. w zakresie "projektowania, rozwoju i doradztwa
w obszarze pojazdÓw szynowych oraz produkc'li i serwisu zespolÓw i podzespołÓw
pojazdów szynowych".

Jednostka posiada autoryzację Urzędu Transportu Kolejowego

W

zakresie oceny

zgodności podsystemów strukturalnych: "$terowanie-urządzenie pokladowe" oraz
,,Tabod' zdefiniowanych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57^Ą|E
z dnia

fi .rc.z}A8,

(Decyzja nr DZTI-W1.81

1

.12.201 5.lM z 04 grudnia 2015 roku).

Jednostka _ Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych lPS ,,TABOR'' posiada
autoryzację Urzędu Transpońu Kolejowego (Decyzia Nr LB-2o08/57lWE'a2ąffi1z28

lutego

zai1

roku) W zakresle dyrektywy Parlarnentu Erłropejskiego

i

Rady

2AOB117/WE (Dz.U. UE L 191 z dnia 18 lipca 2008r.).

Jednostka posiada notyfikację ,,Notification of a Body in the framework of a
technical harmonization directive" nr NB 1940 Komisji Europeiskiei od dnia 26 lipca
2OOT roku zakresie dyrektpirry Parlamentu Europejskiego

i

Rady 2008/57ME

(Dz.U. UE L 191 zdnia 18 lipca 2008r.).
Jednostka posiada,,Świadectwo uznanego przez PKP

cARGo s.A. producenta

wyrobu" Nr CCWR -621-137 na1B z dnia 07.03.2013r. w zakresie produkcji: elementÓw

sterowania pneumatycznego u'ządzefl sHP araz cztłyaka w tym tablic oraz
kontenerÓw pneumatycznych, agregatów spręzarkowych, zaworów maszynisty

głównych

i

dodatkowych, cylindrów hamulcowych, kurków końcowych układu

hamulcowego.

Jednostka została wyznaczsna i uprawnlona Dec1zją Dyrektora Transpońowego
Dozoru Technicznego (Decyzja nr TDT.H-'1030-11728-4114 z dnia 19 grudnia 2014
roku) do prowadzenia badań homologacyjnych typu tramwaju oraz kontroli zgodności
typu tramwaju.

[:KTOrt
n;cr

Poznań, dnia22lutego 2a17 roku.
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Wyszczególnienie

A.AKrYwATRVAł.E
Vartościniematerialne i prawne

I.

Koszty zakończonych ptac rozwoiowych
2. Wartość fumy
3. Inne wattości oicmatcrialnc i prawnc
4. Zahczlł na svattości niematcdalne i pnwoe
II. Rzcczowe aktywa tfwałc

3t.n.2015

31.12.20t6

----lł-ł8x=5?ągt
1n3,57

6!,38

-**B

Ż66,32-

I 150,35

1.

1' Śtodki trwałe
a) gtunty (w tym ptawo użytkowania wicczystc$!'o gfuntu)
b) budynlri, lokale i obiekty inżryrriedi lądowe| i wodnei
c) utządzcnia techniczne i maszyny
d) śtodki transpottu
c) innc środki trwałe

Lg3,v
at!4072,Ż9
|?11497ąB2

8 tl-o,?q

-@t3

449 521,02

_9rB?33:7?

'-63!9!5ś4l
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Bqte12,p
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p61.512_,ry

3109nś7

q'54'_9ą

142621p,??_

L867q"ł123O941J8

Środki ttwałc w budowic

2"

3-Żakczkila śtodki ttwałc w budovrie

III. Naleźnościdfugoterminowe

1 106

453.06

0,00

od iednostek powiąanych

1.

od pozostałych jcdnostelr, w których icdnost}a posnda zmngażowmie w
kapitale
3. od pozostałych iednostek
2.

Inwestycie dfugoterminowe
Nieruchomości

f V.
1.
2.

-_--L@!lł3pq
167 579-92

1qL!7e.??

Watościniematetialne i ptawne

180 594,95

-

-_Qq

qe4,9j

l)lugotermŁrowe akt}rvra finansowc
a) w iednostkach powiązanych
3.
_
_

-

udziały lub akcie
inne papiery wartościowc

udzielonc pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansoure

b) w pozostałych iednost&aclr, w których lednostka posndazattgażowaoie w

kapitalc
_ udziały lub alrcic
_ inne papiery wattościowe
_ udzialone pożyczki
_ inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych |ednost}ach
- udziały lub akcie
_ innc papiery wattościowe
_ udzielone pożyczlłi
- inne długoterminowe aktywa finarrsowe
4. lnnc inwestycic długoterminowc

V. f)ługoterminowe fozfi czenia międzyoklesowe
1. Aktywa z tytułu

odtoczoncgo podatku dochodowego

2.

rniędzyoktes<rwe

Inle tor'tczetńa

0p0

0,00
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BII.ANSARTYWA

B. AKTYIT/A

32328(r57'99

OBROTO\VE

14W2%W

I.Zapasy
1.
2.

Matetiały
Półprodukty

i ptoduĘ

nt2.2015

3Lt2.2016

Wyszcaególnienie

2361_{33e

w toku

-

3. Produkty gotovrc

4.'fowary
5. Zaliczki na dostawy

]LL8]!łf
21.3 191,65

*-_--?gjpilełŁ
'J745382,42
=-_L8}L1ął?'
ą'59ŁL04B-9
285125,11

t2522944ł2

II. Należnościlrrótkoterminowe
1. Należnościod iednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług o okesie ęłaty:
- do 12 miesięcy
- powyźei 12 miesĘcy

x2659 ślo,?s

b) inne
2.

Należnościod pozostałych iednostelq w których icdnos&a posiada

zaarrgł'żowarrie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług o oktesie spłaty:

do 12 miesięcy
powyżei 12 miesięcy
b) z q'tułu podatków, dotacii, ceł, ubezpieczeń społecznych
c) inne
d) dochodzrrnc na drodzc sądowc|
3. Należnościod pozostałych iednostek
a) z t'7trrłu dostaw i usług o okresie spłaty:
_ do 12 miesięcy
-powżą 12 miesięry
b) z tytułu poda&órv, dotacii ceł, ubezpteczeń społecznych
_
_

-:_iżsri4ĘJz
]!_r90 497,62
-'
___

_

inne
d) dochodzonc na dr.odzc sądowei
c)

III. Inwestyde krótkoterminowe
1. Któtkotetminowc akywa finansowc
a) w iedoostkach pou'iązxrych

!9,lge7,L2

._._5439420
1

9lq

4785
4785

.

ol?J!

_,..

_

1?65rś19?Ł
1l

o13 9ą3,9'.l

11o1,3e23,e7
44326,60
1 601 359,68

586,4',1

5wł!

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

udzielone pożyczki
innc luótkoterminowe aktyrva firransowe
b) w pozostałych'iednostkach
- udzŁły lub akcie
_ irne papiery wartościowe
_ udzielone pożyczki
- inne krótlroterminowe aktywa finarrsowe
c) środlripieniężne i inne aktywa pieniężne
- śtodki pieniężne w kasie i na tachunkach
- ime śtodki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. lnne inwcstyc|e któtkotcrminowc
_

_

479lr@,4L
95 443,47
4 690 143,00

-_.._..

fV. Krótkoterminowe foŻlicŻeda międzyokresowe

c. NALEŻNE WPłńTY NA KAPITAŁ (zuNDUsz) PoDsTAwolvY
D. UDZIAŁY (AKCJE) tffi_AsNE

?2

n

206,29

_457L8,n6,83-

AKTYII/AoGÓłEM

1017 -01-

_

!łe'/ł$i.{Uiie]ł
podpis osoby" któtei
prowadzenie ksiąg

483n,21

____42,3%_y!il-

INs TW W FoIAzD Ów sz unro wvc ru " TAR oR "

BII-ANSPASWTA

A' KAPITAł' (FUNDUSZ) wł-AsNY

28

nadwyżka wartości sprzcdaży (warrości emisyinc|) nad wartością nominalną udziałów
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacii wyccny' w tym:
_ z tytułu aktualizacji wartości godziwei
IV. Pozostałe kapitały rezemowe (fundusz badań własnych), w tym:
_ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
_ ua udziały (akc|e) wlasne
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
Vl. Złsk (strata) netto
\rII- odpisy z zysku netto w ciągu rolru obrotowego

I

820,51

___-u-559_2,43p8.

,-,

2 000 000p0

_

zoBowIĄzANIA

4{11

1113lgrypo

I. I(apital (fundusz) podstawowy
II. Kapital (fundusz) feŻffwowy' w tym:

B.

31.tr.2015

37.M.2016

wyszczegóInienie

yf,r6
_
_ t9,zx11;łB

r 1

{%6'r?Ąp1

tr ?01

n

ae!p1,61

--:
'

3 f34 176;4q

nEzpRwY NA zoBowIĄzANIĄ

q7-q,9,qs,50

!9?qqq!ł-q

L7ooIĘłI

n6396,32

15 834134,43

0,00

0,0q

I. Rezerty aa zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podat-lcu dochodowcgo
2. Rezema na świadczenia emerytalne i podobne
_ długoterminowa
_ krótkoteminowa
3. Pozostałe rezerwy
' długoteminowe
- krótkoteminowc

0p0

II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec iednostek powĘanycb
2.107obec pozosałych ieclnostcĘ w kt<irych icdnostka

posiadazźmgażowxiew lrapitale

Wobec pozostalych iednostek
a) krcdyty i pożyczki
b) z tytułu misii dlużnych papierów wartościoł1rclr
c) irrne zobowiązania finmsowe
3.

d) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowc
1. Wobec icdnostek powiganych
a) z tytułu dostaw i usług, o oktesie wymąalności:
_ do 12 miesięcy
_

7

01204733

a

l

6363652,24

powyżej 12 miesięcy

b) inne

Wobec pozostałych jc<lnostclr' w których iednostk a posiada zaaagażowardc w kapitalc
usług o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
2.

a) z tytulu dostaw i

- powyżej 12 miesięcy

b) innc

Wobec pozostałych iednostelr
pożyczki
b) z q'tułu emisii dłużnychpapierów wartościowych
3.

a) lcedyty i

c) inne zobowiązania finansowe
d) z t'ytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
'powyżei 12 miesięcy
c) zahczE ottzymane na dostawy

228!_L69,\e

fV. Rozliczenia międzyolcesowe
1' Ujemna wartość ńtmy
2. Inne tozliczenia międzyokresowe
- długoterrninowe
- krótlrotcminowc

'
,

4żi,12

_1

-t7- 7.?

?p77

,,ł
.Stmłłłr}łł

podpis osoby, którci powicrzońo
prowadzenie ksiąg rachunkoyrych

t4(,,,e9

1 398 ó1ii'-8j

. ,..., ,'

ł_- |\

2017

?971666il

q51919ś2
7'4'pL5_7
?qLq!'!l
_2e1 (,e?t291,_ 1e-01
3es,37
449)2614 _ _
10304349"09 9470482,19
4'lo 4i{2;l9
304 34ą09
. 106212!ś!!36
-2?q]uflil
7y!:.
.. 1 9y?}3tĄ?
=-?.}3
423933't'.1,'.11
45 718 216,83

-..=.-'

pAsYlrAoGÓŁEM

1fi4

.n-!qź%!,fr

, ,

22.82-! .p:2

Ą zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczrń i innych świadczeń
lr) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4. Fundusze speclalne

eźszl3j -.

podpis kierownika iednostki

II.

'..,/

INłTWUT po1AzDÓtv szylvowYcn'1' ul{)ll*
l srn'ąr (włRrA;nfi' KALI{UI'ACqNY)
zAOKRES OD 01,01.2016 DO 31"12.2016 ROKU

RACII UNRK zvsxÓw

A. PnzYCHot}Y NBTTO z;EspRzE:DAŻx PRoDUKTÓvr,

TOWARÓW

_ od jednostek posłiązanyclt
I. Przyclrody netto ze sPrzed^ży produktów
11. Przychody netlo zc sprzedaĄ towarów i materiałów

Ill. Dotacje
B.

39

MA'rBntAłJÓw

7763s

5ł

318939'16

7'19'

D. KoSZTYSPR7.EDAŻY

Ż87t4076,07

-isi14,n

435ś|

6 628 655,23

3,e3gl!!p!

ZARzĄDtj
F. zYsKlsTRATA zE sPnzEDAŻY (C-D-E)
E. Kos7-TY oGÓLNEGO

pozosTAł.E PRnCFIoDY OPERACYJ|{E

-

!32 18?ł:5'

3

3,ł89 472'80

I 698 154,93

,____]-4erg2,M-

---j-qg!-49ą99_ ,_--_11 382,11

I. Zysk z tytrrłu rozchodu niefinansowych aktysńw trwalych
ll. Dotacie
lII. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
fV. Inne przychody operacyine

6437sW

+36qEŻ,Ż1'

'

H. poZosTAŁE KoszTY opERAcYJNE

__}
-

---=I}ĘBśL
I 515 249,60

o54313,53
447 187,33

tmałych

ll. Aktualizacia wartości aktywów nieEnansowych
III. Inne koszty operacYfne

J.

55 342731,3t

28 ó75 301"5ó

c. zYsK (STRATA) BRUTro zE SPRZEDAŻY (A-B)

I.

374,7'1

-'o-r soź',ts
- -"-4ŻĘnT594
-347e5

KoszTYsPR2EDANYCH pItoDUK1Ów,'l'owAnÓWl

I. Strata z t;rtr:łu rozc}rodu rriefinansovych ektywów

ll0

--

jed no stkorn p owi:ązasry m
I. I{oszt wytwo rzenia sprzedmych p rodr'rlłtów
II. Wartośćsprzedmych towarów i materiałów

G.

01.01-5t.12.2015

0l.0li_s1.t2'Ż0i6

wyszcz.ególnienie

zYsK (STRATA) Z DZIAłJŁI-I{ośCIoPERACYJNEJ €+G-H)
PRZYCHODY FINANSOWE

------*łłłly3ń
---l5nB7q4q
4740 4Ę,40
s40 812'95
:
3

I. Dylvidendy i udziały w zyskach, w rym:
a) od iednostek powiązanyclr
. w których
iedrrostlra posiaóe zazngaŻowanie w kapitale
b) od jednostek pozostałyclr' w tyrrr:
- w których iednostka posiada zaangaż,łwanie w kapitale
IL Odsetti, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywóq' finansowyclr, w qm;
_ w jedrrosttach powiązalrych
IV. Aktualizacia wartości alrtywów finarrso-wycłl
V. Inne

527''1,19

894$,06

46 o5X,s{

s9 288,06

ó ó79$5
tr29 415,35

59 347,66

K. KOSZ1Y FINANSOWT1
I. odsetłi, w tym;

__,____94

59 3{7,66

- dla jednostek powiązanych
II. Strata z t}tułu rozchodu akrywów finansowyclr, w tyrn:

w jednostkach posłiązanycŁl
III. Alrrualizacja warbścialrtywów fitralrsowycll
fV. Inne

895,94

34 519,4'l
4 700 313,11

3 834 176"18

L. ZYSK (STnATA) BRUTTO (I+J-K)
M. PODATEKDOCHODO{ilY

N. pozosTAŁE

oBowlĄzKo$rE zMNIt{szIiNIA ZYsKt] (zwIEKs]zEI{IA

STnATY)
o. zYsK (STIł'ATA) I.,IETTO G._M-N)

29!! 02 ??
data

#:

'/" "'
fiotto
.owych

3 834

176,48

^i{riir:

i

}:

4 700

liiX.eYlr.W::kJ

podpis kierownika lednosthi

3l3,ll

IN$TYTUT ParAzDÓw sZvNoWYCIr ""I'AB()R "
zEsTAW ENIE ZMIA]V W KAPIT}II-E (FI]rvn U$ZU) WŁAf^łYM
zA oKftES OD 01.01.2016DO .11,12.2016 RAI(A
0t.0t-3t.t2.2016

sfyszczególnienie
I-

Kapitał (furdusz) vłasrry rra początek okrestl (Bo)

26 589 243,24

01.0t-31.t2.2015

-_-_22'ó'3F-g30ł!-

zmiany przyietyclr zasad (polityki) rachłrnlrowości
lrorekty blędów

?2(r35930'17

t.a. Kapitał (ftlndusz) ułasny na początek okresu (B0}, po kclrektach
1. IQpitał (fundusz) poclstewcrvy na początek okresu
|.l. Zmiany kapitału (furrduszu) podstawoweg<;

t1' 07ó 385'50

a) zwiększenie (z rytułu)

wydania udziałów (ernisji akcii)
- zmiana funduszu z aktualizacii wyceny
b) zmniejszenie (z q'tułu)
morzenia udziałów (akcji)

5s ó5i.50

1.2' Kapitał (fundusz) Podstawowy nł lcorriec ot<ręsu
2. IQpitał (fundusz) Żapasowy na początelr okresrt
2'l' Żmiany kapitału (funduszu) zaPasowegc)
a) zwięlrszenie (z tytł:łu)
ernisji akcjł powyżej wartości nominaine i
podziahr zysku
b) zmniejszenie (z ątułu)
' pokrycia straty
Ż'Ż.Stankapitału (funduszu) Żapasowęgo na koniec okresu

okresrr zmiany przy|ęĘch

3. IGpitał (fundusz) z :il<alalizacji,*ryceny
zasad (polityki) rachunkowości
3.L" Zmłanykapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tyn:łu)
b) zmniejszenie (z tytułu) likwidacji środlrów trwałyclr po al*rralizacji
3.2. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny nn honiec ohresu
4' Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresr'r
4.!" Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezemovych
a) niększenie (z tyttrłu)
- podzialu zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
rra pocz.ątek

ro z|ic ze nia bad ań wł asrryclr
4.2. Pozostale kapitały (fundusze) reŻerwoffi na lroniec okresu

11 135 037,00

-_---TTz0i0ńTm-

1 370 000,00

-lTT%i&5Fo
250 000,00
250 000,00
250 000,00

380 000"00

2 000 000;fi)

I266ŻŻ3,M

--

-t

ozo ooopo
1Ż(16 Ż23,fr6

.5B ó51250

"--_ 5s-óyt$0
'- - 1Ż07T1T,ii

7 8q63ŻU'|.

ro 225 035,47

7 896 321,61

rf;li

'-1'.

l")o.:...*Il1",ri .'"
trt

rl
.1 .r !i
"

,,rl(],:ri"

r_,

hłłr77f-l]J_rr..ilo.

;U'.1 0.li::,ilt

.

:l

w KAPI'IAIE (FUNDaszU) Wł-A'SNYM
zA OKRES AD U.0r.20t6DO 31.122016 ROKa

ZESTAWENIE ZMIAN

0l.0l-3l.t2-201ó

Wyezczególnienie

0t.01*3t.12.2015

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych nż pocŻątek okresu
5.'I. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
skutki zrnian uasad (Polityki) raclrunkowości
- lrorekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okrcsu, po korektach
a) zwiększenie (z rytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
b) zrnnieiszenie (z tytułu)

5.3. Zysk z lat ubiegłych rra koniec okresu
5.4. Strata z lat ubiegłych rra początek okresu

' skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
- korekty blędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytuiu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do poĘcia
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.6. Strata z lat ubieglych na Loniec olrresu
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na korriec okresu
ó. Wyrrik netto

--"7i63iriT
4 700 313,11

a) zysk netto

b) strata netto
c) odpisy z zysku

II. Kapitał (funduaz) włłsnynł koniec okresu (BZ)
III. Kapitał (furrdusz) lvłasny po uwŻględnieniu Proponowlrnego podziału
zysku (pokrycia straty)

2A1r -|,2data

22

.,."..^^ f.-,,i...",.

r,1.1!f

!r,4.!r\, rl!l

podpis osoby" której powie'&ono
prowadzenie ksiąg rachunkourych

_--*-_4.lgrgąqE_

2ó 559 243p8

26 76t 820,51

____24_659 24338

INIIYTUT l1(ĘAzlsÓlv s:nT

rsvYcil

n7

ABOI? u

RACIIUNEK p&zEPŁr',lyÓw PIEI\n!Ż.nryCI! {METODA
zA OKRES Oil Ot.Ot.20t6 ilO 31"12.2tt16 ROKTJ

WyazcłegóInienie

01.0r_3l't2.2ol6

plłzEI}łJwY śnorrrÓw ptriNlĘfi\rYflI Z DZIAłńLN(}ŚCI OpI1RACYJFIEJ

A.

01.0t-31.12.20t5

17ó.48
ł21 sw,95

4 700

3 634

l. Zysk (strata) netto
II. Korekty mzern
1. Amorlyzacja

3l3'll

!9_q91ó!41

2. Z.ysld Gtfaty) z tytułu róźrric kursowych

3' odsetlri i udziały w zyskach (d1vdendy)
4. Zysk (strala) z działalrrości irwestycyjncl

Zmima staru rezery
Zmima stnu zapasów

5.
6.

2 811 84tl,o6

Zmma stmu należtrości
B.7m|na stanu zobowiązań krót}otermirrowyclr,
9. Zmina stanrr rozliczeń nriędzyokresowych
7.

z wyiątlrien pożyczek i

lr

656 664,38

---

reeiytłlrv

&54

3 106 668,53

PRzEPŁlĄ'flY śnoorÓlv pruNlĘŻbrrcH z DZIAłńI'NOŚCI INWESTI'ÓTNI'J

B.

I. Wplywy
1' Zbycie watości niwaterialnych i prawnyclr ota? aeceowyclr akĘvów ttrałych
2. Zbycie inwesĘcji w rrieruchomości oraz wartośą nięmaterialne r prtwne
3' Z aktysłów finmsowych" ur qm:
a) w iedoostkach powią1rrych
b) rv pozostałych jednostkach

----

'

1

179-7'!3ź!

-*:

--2411;t;ir

!:-oS

-S,9q

0,00

-0{q

zbycie Ńtywów fi nmsowych
_ dywidendy i udziały w zyskaclr
spła'ta udzielonych pożycŻek długotcmlinowyclt

qĘ j!ó'59

376 Ż91,58

eei;88

10. Inne korekty

III. Pzepływy pienięźne uetto z działialnościopencyinei G+rI)

'

- oclsetki

inne wpł1my z aktpvów finansowych
4. Inne vpływy inwestycyjne

ll. Wydatki
1-

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowyctr aktywów tnvałyclr

2. InwesĘcje w nieruchomości otaz wafiości nimterialne i
3. Na akĘva finmsową w tF!:

przwre

0,00

a) w jedrrostkach powiązroryclr

C. PRZEpŁY\Jry
I.

ŚnorrxÓw

,

$-Ę

ptBI$rĘŻNVcH z DZIAJ.ALNOśCI FIhTANSOViEJ

Wply*y

Wpływy rretto z wydmia udziałów (emisji akcji) i inrrydr tnstnunentów kaprttrłowydr
oraz dopłat do kapitału
2. Ktedyty i poźyczki
3' Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Ime wpływy fnłrsowe

"

1.

II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (a&cji) własoych
2' D1midendy i inne wypłaty na rzccz właścioeli
3' Inne, niż wypłłLy na neczwłaśticieli,vydatki z tytułu porJziałrr zysku
4- Spłaty kredytów i pożyczelr
5. Wykup dłużnydr paprerćrw wartościowych
6. Z tytułu innyclr zobowiązań finansowyclr
7. Płamościzobowią.zm z ty'lr:łu unów lcasing: {infflsovf|+)
8. Odsetki
9' Inne wydatki finmsowę

Pzeptyty pienięźne netto z dzialłlrrościffnlmowi (I-il}
D' PRzEPŁłĄff/Y pIENIĘŻNE NETT0 RAŻEM (A.IIłłB.III+C.III)
E. I}ILANsowA ZMIANA STA}IU ŚnoonÓw pmNIĘŻr{YCH, w TYM

III.

.

F.
G.

_,-_199
0,00

b) w pozostałydr jednost}ach
rrabycie aktywów Enansowych
- udzieIone pożyczki długotermirrowe
4. Inne wydatki inwestyc.yjne

III. Pte1ływy picrriężne netto z dziąIalności iłwestycyinei

___

zmima starru środków pieniężr:yclr z Ęh:łu róźnic kursowych

ŚRoDKI PIENIĘŻNE NA poCzĄTnKoKlłEsU
ŚRoDKr pIBMĘŻNE NA KoI{IEC oKB]1st] (F*D)' w T\']\,I

o ogrxriconej możliwości dysponowłln

.l:ctli ir

zAV -n?- 72
data
prowadzełie ksiąg mchmkowyclr

_

-6Ż6657'8s

E27rl,l9

____nj1{,1,

2 05O 946,91

-!,37 167,U

89288,06

89 288,06
906 4tl$.35

-.''-.-j!:ls')2"q'---_]7-Łqgłq
94 895,94
-199U 235,72

----_:_:-j'*To'l
-817 tvl#)

481774.96

r 056 913-95

485 t)67.98
3 T3,9?

4 303 811,$1

3246897"56

4 7A5 586,47

4 303 8rL51

'ćĄ:,i,:,.7i)i'l'' :'] ,' i ]!i].']:,;i " ,''jij{)ft"
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o zARzĄDzANlu sKŁADNlKAMl MlENlA
TRWAŁEGo zA 2016 RoK

Szczegółowy zakres zmian wartościgrup rodzajowych aktywów trwałych.

Wartości niematerialne i prawngl:
WartośĆ brutto
na 01.01.2016r.

Zwiększenie

Zmniejszenie

Wartośćbrutto
na 31 .12.2016r.

376.933,15

0

1.104,30

375.828,85

i

prawych jest wynikiem likwidacji licencji
specjatistycznego oprogramowania komputerowego całkowicie umorzonego o wańości
1.1o4,3o zł.

Zmniejszenie wartośćniematerialnych

Wartośó umorzenia
na 01.01.2016r.

Zwiększenie

Zmniejszenie

Wańośćumorzenia
na 31 .12.2016r.

368.782,80

6.676,78

1.104,30

374.355,28

Rzeczowe aktvwa trw3tłe: Środkitrwałe i ich umorzenie
Wartośó brutto
na 31 .12.2016r.

Środkitnrałe
wg. KŚT

Wartośćbrutto
na 01.01.2016r.

Zwiększenie

Zmniejszenie

Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa

I

8.957.651,62
5.90'1.536,10
Ą.174.357,23
14.374,08
2.900.920,78
30.012,56
13.336.027,04
4.366.548,52
3.655.506.72

0
0
0
0
85.318,48
0
238.885,67
132.800,00
181.035,81

0
0
0
0
40.786,22
0
130.004,46
7.585,20
129.593,08

8.957.651,62
5.901.536,10
4.174.357,23
14.374,08
2.945.453,04
30.012,56
13.444.908,25
4.491.763,32
3.706.949,45

Razem:

43.336.934,65

638.039,96

307.968,96

43.667.005,65

0
1

2
3
4
5
6
7

Środkitnrałe

Stan umorzenia
na 01.01.2016r.

Zwiększenie

Zmniejszenie

Grupa 0
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
Grupa 7
Grupa I

2.239.412,90
3.106.376,88
2.882.461,57
14.374,08
2.655.874,03
30.012,56
12.154.155,56
3.380.181,11
3.424.564,94

447.882,58
173.O30,79
108.668,02
0
73.923,09
0
811.386,87
257.647,42
101.049,92

0
0
0
0
40.786,22

Razem:

29.887.413,63

wg.

xŚt

1.973.488,69

Stan umorzenia
na 31 .12.2016r.

130.004,46
7.585,20
129.593,08

2.687.295,48
3.279,407,67
2.991.129,59
14.374,08
2.688.910,90
30.012,56
12.835.537,97
3.630.243,33
3.396.021,78

307.968,96

31.552.933,36

-2Zestawienie zlikwidowanvch wartościniematerialnych i prawnvch:
Nazwa

Nr

brutto

wg KŚT
053

Wartość

Licencja WIN NT

1 104,30

RAZEM:

Iikwidacja

{ 104,30

Zestawienie nabvtych śrgclków trwafuch wraz ze Źródłem finansowania:

Środek
trwały
wg rŚT
491
641
653
664
741
800
801
801
801
801
801
801
801
801

803

Nazwa

Wańość
brutto

Zespoły komputerowe
Przyuąd do transportowania palet
Zestawy klimatyzacyj ne
Pzenośne stan. diagnost. do badania osi
Samochód osobowy VW passat
Zasilacz AC/DC
Czujnik siły
Akcelerometr
Miernik prędkościprzepływu powietrza
itemperatury
Mi krofon infradŹwiękowy
Mobilny moduł generowania sygnałów
sterujących
Płyta granitowa pomiarowa
Urządzenie GPS do pomiaru prędkości
Zestaw do pomiaru hałasów
U rządzen ie wielofunkcyj ne

RAZEM:

Żródło
finansowania

85 318,48
3 402,44
110 683,23
124 800,00
132 800,00
18 725,09
13 693,05
g 621,12

środkiwłasne
środkiwłasne
środkiwłasne
środkiwłasne
środkiWłasne
środkiwłasne
środkiwłasne
środkiwłasne

2 863,00

I845,00

środkiwłasne
środkiwłasne

3 316,50
1 406,93
74 089,56
38 000,00
g 475,56

środkiwłasne
środkiwłasne
środkiwłasne
środkiwłasne
środkiwłasne

638 039,96

-3-

Zestawienie zlilot/idowanvch i spzedanvch środkóW trwałVch:

Środek

484
484
Ą91

610
621
621
623
626
627
664
741
801
801

803
803
803
803
808
808

Wartość

Nazwa

trwały
wg KŚT

brutto

2376,90

osprzęt do podzespołów elektronicznych
Półautomat spawalniczy
Plotter
Podtzymywacz napięcia UPS
Magnetowid VHS
Telewizor
Jednostka centralna
Centrala telefoniczna
Telefax
Elektroniczna tablica informacyjna
Samochód \M/ passat
Aparat cyfrowy
Elektroniczna maszyna do Pisania
Klaser rotacyjny
Kopiarka
U rządzen ie wielofunkcyjne

1o 179,16

28230,16
5 117,46
1 800,54
1 800,54
76 864,86
41 386,33
633,45
2401,28
7 585,20
1 055,92
2 303,68
'12208,49
95 26Ą,01
623,38

5779,16

WyświetIarka
Aparat fotograficznY

11 431,50

926,94

Pralka

likwidacja
likwidacja
likwidacja
likwidacja
likwidacja
likwidacja
likwidacja
likwidacja
likwidacja
likwidacja

sprzedaż
likwidacja
likwidacja
likwidacja
likwidacja
likwidacja
likwidacja
likwidacja
likwidacja

307 968,96

RAZEM:
tnwestvcie długoterminowe - nieruchomości:

Na pozycję nieruchomości składają się wańośćprawa wle9zysteq9 9z_4loyalia gruntu
(wartośćbrutto 70.168,89 zł), których
twa'rtosŁ'niutto 225.216,11 zD oidz budynków
jednostka nie uzytkuje, a z których osiąga kozyściekonomiczne w wyniku zawańych
umów najmu.
Wartośó brutto
na 01,01.2016r.

Zwiększenie

Zmniejszenie

Wańośó brutto
na 31 .12.2A16r.

295.385,01

0

0

295.385,01

WańośÓ umozenia
na 01.01.2016r.

Zwiększenie

Zmniejszenie

114.790,06

13.015,03

0

Wańośćumorzenia
na 31 .12.2016r"

127.805,09

-4-

2\

3)

lnstytut posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni
78.315 m2. Łączna wartościprawa wieczystego użytkowania gruntu na dzień
bilansowy wynosi brutto 9.182.867,73 zł. Częśćprawa wieczystego użytkowania
gruntu o wańości brutto 225'216,11 zł znajduje się w pozycji bilansu - nieruchomości.

Wartośćnie amortyzowanych przez lnstytut środków trwałych używanych na
podstawie umów leasingu operacyjnego wynosi netto 300.000,00 złotych. Wańość
zobowiązań z tytułu WW. umów Ieasingu na dzień bilansowy wynosi
netto 1 27.059,03 złotych.

4)

Zobowięan ia zabezpieczone na majątku nstytutu
l

:

W roku )oog ustanowion o na rzecz Banku Handlowego w Warszawie SA oddział
w Poznaniu dwie hipoteki kaucyjne o łącznej wartości7.750'000,- złotych tytułem
zabezpieczenia udzietonych kredytów (kredyt W rachunki bieżącym i kredyt

rewolwingowy) o łącznej wartościlimitu 6.000'000,_ złotych.
Czynnośó uótanowienia hipotek nastąpiła na podstawie zgo*dy-YyraŹonej przez
nłińistra Skarbu Państwa w dniu 26 marca 2009r.- pismo znak DER|R-ŁV_554_69/09
(DERiR/wn.6g4ot431lo9). W roku 2016 wartośó limitów kredytowych jak i wartośó
zabezpieczeń hipotecznych nie uległa zmianie.

5) lnstytut w 2016 roku nie dokonał spzedaży składników aktywów trwałych zgodnie
z ił.ll . ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych

'

6)' lnstytut w 2016 roku nie dokonał żadnej czynności prawnej w zakresie_ rozpoządzenia
stłionixami aktywów tnłałych zgodnie zarl'17. ust.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r.
o instytutach badawczYch.

7) lnstytut w 2016 roku nie dokonał żadnej czynnościprawnej polegającej na tworzeniu
spółer kapitałowych, nabywaniu akcji i udziałów w spółkach zgodnie z art.17. ust'S
ustawy z dni 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych-

'

8)

odpisy aktualizacyjne środków trwałych nie wystąpiły.

:i::'n)ł

Stfrw*dd

Poznań, dnia22lutego 2017 roku.

oPINIA NIEZALEZNEGo BIEGŁEGo REWIDENTA
dla Ministra Rozwoju i Finansów' organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
Instytutu Pojazdów Szynowych .,TABOR' w Poznaniu

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego instytutu badawczego o nazwie
Instytut Pojazdów Szynowych ,,TABOR'", z siedzibą w Poznaniu, na które składa się:

1)
2)
3)

4)

s)

6)

Za

informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do

sprawozdania finansowego

bilans sporządzony na dzień 31 Erudnia 2016 roku, który po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę

45.718.216'83 złi

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznla
2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto
w wysokości

3.834.L76,48 złi

zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od
01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące
zwiększenie funduszu własnego o kwotę

L'842.577,23 złi

rachunek przepływów pienięznych

za rok

obrotowy

od

01 stycznia 20].6 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący
zwiększenie stanu środków pienięznych o kwotę

48L.774,96 złi

informacja dodatkowa, obejrnująca dodatkowe informacje
i objaśnienia.

sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie

odpowiada Kierownik Jednostki.

z

obowiązującymi przepisami

Kierownik Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe
spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września L994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2aL6r., poz. LO47}, zwanej dalej ,,ustawą o rachunkowości".
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe
We Wszystkich istotnych aspektach rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową
i finansową oraz wynik finansowy Instytutu Pojazdów Szynowych ".TABOR" w Poznaniu
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości oraz o prawidłowościksiąg rachunkowych
stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) przepisów rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez KĘową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce.

d(

C---J

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób,
aby uzyskać racjonalną pewność,pozwalającą na Wyrażenie opinii o sprawozdaniu.

W szczególnoścl badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez
Jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie
W przewazającej mierze W sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych,

z których wynikają liczby i informacje zawarte
i całościowąocenę sprawozdania finansowego.

W sprawozdaniu finansowym, jak

Uwazamy, ze badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrazenia opinii.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

a)
b)

c)

przedstawia rzetelnie I jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej Instytutu Pojazdów Szynowych ,,TABOR" w Poznaniu na
dzień 31 grudnia 2016 noku, jak tez jej wyniku flnansowego za rok obrotowy od
01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
zostało sporządzone zgodnie Z Wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachu nkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachun kowych,
jest zgodne z wpływającymi na treśćsprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu Instytutu Pojazdów Szynowych ,,TABOR'" w Poznaniu.

,,Frofesjonalista - Ryszard Szwejk"
z siedzibą w Swarzędzu, ul. Armii Poznań 79,
wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania
h pod numerem 2871
sprawozdań fi

Szwejk
Rewident

id" 9610

Swarzędz, 23 marca 2o17 roku

Rewident
. 96r.0

'PROFEWONAII$TA. RYSARD SZWEJK'

62_020 $w6rgę47, ul. Armii Pomań 79
illP 761.1 1$.t6"50 Hegon 68451BB10

tel. 0509 lga 4tT
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POSTANOWIENIE Nr 2/17
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziału zysku instytutu badawczego o nazwie
lnstytut Pojazdów Szynowych ,,TABoR'' z sledzibą Poznaniu

zarok2016

na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 wrzeŚnia 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z2016 r., poz.1047 z
póżn'zm.) orazart' 18 ust 13 iart. 19 ust.3 i5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(Dz' U' z2016 r. poz' 37'l zpóżn' zm.) postanawiam, co następuje:

&1
1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytutu badawczego o nazwie lnstytut Pojazdów Szynowych
,,TABOR" z siedzibą Poznaniu zarok2016'
2. Sprawozdanie finansowe lnstytutu składa się z:

'l) bilansu sporządzonego
i

na dzień 31

grudnia 2016 roku, który

po

stronie

aktywów

pasywów wykazuje sumę 45.71B.216,83 zł,

2) rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r' do dnia 31 grudnia 2016

r.

wykazuje zysk netto w wysokoŚci 3.834'176,48 zł,

3) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym zarok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do dnia

31

grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę 1.842'577,23 zł,

4) rachunku przephywów pienięŻnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016

r.

wykazujący zwiększenie stanu środków pienięŻnych o kwotę 4B1'774,96 Ż,
5) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje

i

objaśnienia.

&2.
Zalwierdzam następujący podział zysku netto osiągniętego przez lnstytutu Pojazdów Szynowych ,,TABOR"
zarok 2016 w kwocie 3.834.'176,48 zl na:
2'324'176,48 Ż
fundusz badań
230.000,00 zł
fundusz
800.000'00 zł
fundusz
480.000'00 zł.
fundusz świadczeń

1)
2)
3)
4)

własnych
rezerwowy
nagród
socjalnych

&3.
Do sprawozdania finansowego dołączono opinię i rapoń bie$ego rewidenta.

&4.
Postanowienie wchodziw Życie z dniem podpisania.
MINISTER
z up.*-t/

*-#!,tYF#.Y

ZASTĘPcA DYREKToRA
Minister5twoRozwoju,PlacTrzechKrzyży3/5,oo_507Warszawa;

tel.22Ż737oŻo,faxZŻ2734002,Www.mr.gov.pl
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.lnformaiia dodatkowa do sprawozdanla finansowegoza 20{6 rok
'"' , , ',,' lnsĘĄutu PojazdÓw
szynowych *TABOR'' Poznań.
.

Dodatkowe informacie i obiaśnienia.
1.

1) Szczegołowy zakres zmian

wańościgrup rodzajowych aktywÓw tnłałych.

Wartości niemateńalne i prawne:
WańośĆbrutto
na 01.01.2016r.

Zwiększenie

Zmniejszenie

Wańośćbrułtto
na31.12.2416r.

376.933,'15

0

1.104,30

375.828,85

Zmniejszenie wańośćniematerialnych i prarqych jest wynikiem likwidacji licencji
specjalisĘcznego oprograpnowania komprrterornego całkołricie umorzonego o wańości
1-1o4,3a zł.

Wartośćumorzenia
na 01.01.2016r.

Zwiększenie

Zmniejszenie

WańośĆumorzenia
na31.12.2016r.

368.782,80

6.676,78

1_104,30

374.355,28

Rzeczowe aktvwa tnpałe: środkltrwałeiich umozenie
Wańośćbrutto

WańośĆbrutto
na 01.01.2016r.

Zwiększenie

Zmniejszenie

o
o
0
0
85.318,48
0
238.885,67
132.800,00
181.035,81

0
0
0
0

8.957.651,62
5.901.536,10
4.174.357,23

4ł.7ffi,22

I

8.957.651,62
5.901.536,10
4.174.357,23
14.374,08
2.900.920,78
30.012,56
13"336.027,M
4.366.548,52
3.655.506.72

o
130,004,46
7.585,20
129.593,08

2.945.453,04
30.012,56
13.44l..9A8,25
4.491.763,32
3.706.949.45

Razem:

43.336.934,65

638.039,96

307.968,96

43.667.005,65

Srodkitrwałe
wg. KST

Stan umorzenia
na 01.01.2016r.

Zwiększenie

Zmniejszenie

2.239.412,90
3.106.376,88
2.882.ffi1,57
14"374,48
2.655.874,03
30.012,56
12.154.155,56

447.882,58
't73"030,79

o

108.668,02
0
73.823,09
0
811.386,87

0
0
40.786,22

3.380.18"t,'!

1

257.M7,42

,94

101.049.92

7.585,20
129.593,08

2.687.295,48
3.279.407,67
2.991.129,59
14.374,08
2.688.910,90
30.012,56
12.835.537,97
3.630.243,33
3.396.021,78

29.887.413,63

1.973.488,69

307.968.96

31.552.933,36

Srodkitrwałe
wg. KST
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa

Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa

0
1

2
3
4
5
6
7

0
1

2
3
4
5
6
7

I

Razem:

3.424.ffi

CI

'!30.cx)4,46

na 31.12.2016r.

14.374,O8

Stan umorzenia
na31.12.2016r.

Ź)
-z-

lnwestycie długoterminowe - nieruchomości.
Na pozycję nieruchomości składają się wańoŚc prawa wieczystego użytkowania gruntu
(wańośc-brutto 225.216,11 zł) oraz budynkow (wartośćbrutto 70.168,89 zł), ktorych
jednostka nie uzytkuje, a z ktorych osiąga kozyściekonomiczne w wyniku zawańych
umÓw najmu'

Wańośćbrutto
na 01.01.2016r.
295.385,01

Wańośćumorzenia
na 01.01.2016r.
114.790,06

2)

3)

Zwiększenie

Zmniejszenie

0

0

Zwiększenie

Zmniejszenie

13.015,03

0

WartośĆ brutto

na31,12.2016r.
295.385,0'l

WartośĆ umorzenia

na31.12.2016r.
127.805,09

lnstytut posiada prawCI wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powiezchni
78'315 m2. Łączna wańościprawa wieczystego użytkowania gruntu na dzień
bilansowy wynosi brutto 9.182.867,73 zł. Częśćprawa wieczystego uzytkowania
gruntu o wartości brutto 225"216,11zł znajduie się w pozycji bilansu - nieruchomości.

Wańośćnie amortyzowanych pzez lnstytut środków trw#ych używanych na

podstawie umÓw leasingu operacyjnego wynosi netto 300.000,00 złotych. War-tośĆ
tytułu ww. urnów leasingu na dzień bilansowy wynosi
zobowiązań
netto 1 27.059,03 złctych.

z

4)

Zabawiązania wobec budżetu państwa lub grniny z tytttłu uzyskania prawa własności
budynków ibudowli nie występują.

5)

Fundusz statutowy (podstawowy) o wańości 11.076'385,50 zł na dzien 01'o1.2o16r'
został zwiększony o wańość58.651,50 zł z tytułu likwidacji środkow tnruałych, ktÓre na
dzień 01.01.1995r. zostały poddane aktualizacji wyceny zgodnie z Rozp. Ministra
Finansów z dnia 20.0"!.1995r. (Dz"U' nr 7, poz'34 ze zm-) WartośĆzwiększenia
funduszu 58.651,50 zł stanowi jednocześnie wańośĆzmniejszenia funduszu z
aktualizacji wyceny. Stan funduszLl statutowęgo na dzleń 31-12.2a1tsr' wynosi
11.135"037,00 zł'

6)

Fundusz rezerwowy o wańości 1.620.000,00 zł na dzień 01.01.2016r' został
zwiększony zgodnie z art.19.1. pkt.2 ustawy o insĘ1tutach badawczych o częśćkwoty
zysku netto za 2015 rok w wysokości380'000,00 zł i jego wańośĆna dzień
31 . 1 2.2016r. wynosi 2.000.000,0o zł'

7)

Fundusz z aktua]izacji wyceny o wańości 1"2ffi-223,06 zł na dzień 01.01.2016r.uległ
zmniejszeniu o wańośĆ58'651,5o z $ttsu likwidacji środkÓw tnra$ch opisanych
w pkt. 5. Stan funduszu z aktualizacji wyceny na dzień 31'12.2016r. wynosi
1.2o7.571,56 zł.

8)

Fundusz badań własnych o wańości 7.896.321,6'l zł na dzień 01"01.2016r. został
alviększony zgodnle z art.19.?.. pkt.1 ustawy o insĘfiutach badaułczych o częśĆkwoty
zysku netto za 2015 rok w wysokoś;cł2.42ł"313,11 zł l jego wartośćna dzień
31'12.2arcr. wynosi 1 0.225.035,47 zł'

-3-

9)'

lnstytut deklaruje Wypracowany zysk netto tj. 3"834.176,48 zł przeznac.zyc w całości
zaft.17.1. pkt.4 ustawy o podatku od osÓb prawnych na dzłałalnośĆnaukową
'gódnłe
zamiarem
naukowo-techniczną będącą celem statutowym lnstytutu,
przeznacz€nia na następujące fu ndusze
230'000,00 zł,
- Fundusz rezerwowy _ Fundusz badań własnych
1.964-176,48 zł,
480.o00,o0 zł,
- Fundusz zakładowy świadczeń soc'lalnych
zł.
1.160'000,00
- Fundusz nagród

z

i

:

10) Rezerwy na zobowiązania w bilansie nie występują.

nałeżnościutworzono dła należnościod przedsiębiorstw
poiiępowania upadłościoweukładowe, likwidacyjne i są odpisami
korygująiyrnistan naieżnośclwbilansie. odpisy aktualizacyjne na dzień oJ.01 -2a16r.
o wirtości 1.901.290,40 zł uległy zwłększeniu o wańośĆ1'106.453,a7 zł odpisu
należnościEKK Wagon Sp. z o'o' OstrÓw Wlkp. z tytułu otwarcia postępowania

1'l)'pro*a-ozącycn
odpisy aktualizacyjne

sanacyjnego. Stan na dzień 31.12.2016r. wynosi3"007-743,47 zł'

12)

Wszystkie zobowiązania wykazane w bilansie są zobowiązaniami krotkoterminowymi.

13)Wartoścłącznarozltczeńmiędzyokresowychpl,zychodÓwwynosi 11.3a4.349,ogzł.
Rozticzenia międzyokresowe długoterminowe w loryocie 6.972.564,36 zł stanowią:

-

-

-

wartośĆprawa wieczystego użytkowania gruntu wycenionego przez niezależnego
rzeczoznawę i przyjętego na stan majątku trwałego na dzień 31.12'2o1ar'
w pozostaĘ kwocie 5.801 .987,76 zł przypadającej do rozliczenia w okresie od
01 .01.2018 roku,

środkipieniężne ottzymane z Ministerstwa Nauki i szkolnictwa \AfuŹszego na
zadanie inwestycyjne zakończone W 2010 roku pn'; ,,Modernizacja mediow
zasilającycłr w wodę l odprowadzających ściekiz budynków lnstytutu zgodnie
zwymaganiami UE z zakresu ochrony Środowiska''w pozostałej kwocie 485.a77,31
zł przypadającej do rozliczenia w okresle od o1"o1.2018 roku,

środki pieniężne otzymane z Ministerstwa Nauki i Szlęolnicfiua Wyższego na
zadanie inwestycyjne zakończone w 2009 roku pn.: ,,Renowacja z termoizolacją
budynku laboratorium i hali badań'' w pozostaĘ kwocie 685.499,29 zł
przypadającej do rozliczenia w okresie od 01.01.2018 roku'

Rozliczenia międzyokresowe krÓtkoterminowe w lcwocie 3-331.784,73 zł stanowią:
- wańośĆprawa wieczystego uzytkowanła gruntu wycenionegl przez niezależnego
rzeczoznawcę i przyjętego na stan majątku trwałego na dzień 31.12.2a1or'
w kwocie 443.464,08 zł przypadającej do rozliczenia w okresie 12 miesięcy 2017
roku, rozliczanego stopniowo w pozostałe przychody operacyjne równolegle do
odpisów amortyzacyjnych w danym roku,

-

-

środkipieniężne otrzymane z Ministerstwa Naulci i Szkolnictwa Wyższego na
zadanie inwestycyjne zakończone w 2010 roku pn.: ,,Modemizacja mediów
zasilających w wodę i odprowadzających ściekiz budynków lnstytutu zgodnie
Z Wymaganiami UE z zakresu ochrony środowiska" W kwocie 26.948,76 zł
pzypadającej do rozliczenia w okresie 12 rniesięcy 2017 roku, które to są
rozliczane poprzez stopniowe ałiększanie pozostałych przychodów operacyjnych
rÓwnolegle do odpisÓw amortyzaryjnych w danym roku,

środkipieniężne otzyrnane z Ministerstwa Nauki i $zkolnictwa Wyższego na
zadanie inwestycyjne zakończone w 2009 roku pn.: ,,Renowacja z termoizolacją
budynku laboratorium i hali badań'', w łwocie 54.723,72 zł przypadającej do
rozliczenia w okresie 12 miesięcy 2017 roku, które to są rozliczane poprzez
Stopniowe zwiększanie pozostałych pzychodów operacyjnych rownolegle do
odpisów amońyzacyjnych w danym rokuł,

-4-

-

Środki pienięzne otrzymane z Ministerstwa l,ilauKi i Szkolnictwa Wyzszego na
projekt realizowany W ramach programu badań stosowanych pn': 'Lekki autobus
szynowy do ruchu regionalnego" umowa Nr PBS/8612612A15 z dnia 27"O4.2O15r.,
w kwocie 758.7aa,79 zł do rozliczenia w 2a17 raku,
środki pienięzne otrzymane na dofinansowanie działalnościstatutowej w 2016 roku
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegCI W kwocie 2.022'138,98 zł do
rozliczenia w 20'17 roku.
środki pienięzne w kwocle 25.80s,40 zl oirzymane od kontrahenta na realizację
prac naukowo-badawczych ohejmujących przeprowadzenie procesu ceĄńlkacji
i nadzoru, której zakończenie nastąpi w l kwańale 2017 roku,

14)

Zobowiązania zabezpieczone na majątku lnstytutu:

W roku 2009 ustanowiono na rzec.z Banku Handlowego w Warszawie SA oddział
w Poznaniu dwie hipoteki kaucyjne o Ęeznej wartości7.75o.o0o,- Żotych tytułem
zabezpieczenia udzielonych kredytÓw (kredyt w rachunki bieżącym i kredyt
rewolwingowy) o łącznej wańościlimitu 6.000' 000,_ złotych'

Czynnośćustanowienia hipotek nastąpiła na podstawie zgody wyrazonej przez
Mińistra Skarbu Państwa w dniu 26 marca 2009r'- pismo znak DER|R-ŁV-554-69/09
(DERiRAun.694ol431/o9). W roku 2016 wartośÓ limitow kredytowych jak i wańość
zabezpieczeń

h

ipotecznych nie uległa zmlanie.

W zarc roku nie dokonał żadnej czynnościprawnej W

zakresie
z dnia
ust'3
ustawy
art'17.
z
trwałych
zgodnie
aktywÓw
składnikami
rozpotządzenia
badawczych.
30 kwietnia 2010 roku o instytutach

lnstytut

15) Zobowiązania warunkowe w tyrn udzlelone przez jednostkę gwarancje i poręczenia,

także wekslowe nie występu$ą.

2.

1)

Struktura lzeczowa przychodow ogÓłern:

statutowej
operacyjne
finansowe

- przychody z działalnoŚci
- pozostałe przychody
_

2)
3)
4)
5)

przychody

Razem:

39.110.374,77
1-491'572,02
52.711,19
40.654.657,98

zl
zł
zł
zł

Odpisy aktualizacyjne środków tnrałych nie wystąpiły-

odpisy aktualizacyjne zapasÓw nie wystąpiły.
Przychody i koszty działalnościzaniechanejw roku obrotowym nie wystąpiły.
Nie występują róznice w podstawie opodatkowania wyniku finansowego podatkiem
dochodowym' Ze względu na zwolnienle na podstawie art'.17.1- pkt.4 wynik
finansowy brutto jest rÓwny wynikowi finansowemu netto.

6)

-

2016
2015
rodzajowych:
2'009.311,89 1'980.165,47
amortyzaĄa
7.504'906,13 8'789'606'99
zuŻycie materiałÓw ienergii
13.5S3.625,9'1 14.184.063,97
vvynagrodzenia
świadczenia na rzeczpracownikow 3.o4la"1M,g4 3.033.848,81
6.963.651,19 9.248.299,74
usługiobce
podatki iopłaty
57'540,70 131.706'78
pozostałe
585.334'73 603'797.35
Razem: 33'754'514,59 zł 37.971.489,11zł

7)

Srodkitrwałe w br.łdowie na dzień bilansowy nie występują"

Dane o kosztach
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8) Zyski

9)
2a.

3.

i straty nadzwyczajne nie wystąpiły'

Podatek dochodowy od osób prawnych nie wysĘpił.
Dla pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych zastosowano kurs wedfug tabeli
średnich kursów NBP nr 25aNNBPna16z dnia 30.12.2a16r1 EUR = 4,4240 PLN,
1 USD = 4,1793 Pl-N.
Rachunek przepływow pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią. W pozycji
A.ll.8.zmiana sianu zobowiązań krotkoterminowych w kwocie 656.664,38 zł została
uwzględniona zmiana z tytułu rozllczeń zakupionych sk}adnikow lnwestycyjnych
w lonlocie 8.269,39 zł. Uvrrzględniając to, pozycja 648.394'99 zł koresponduje
z pozycją bilansu, podobnie jak pozostałe kwoty Występujące W rachunku
peepływÓw pieniężnych
"

4.

1)

lnstytut nie posiada umów nieułvlzględnionych w bilansie' ktÓre rniaĘby znaczący
WpłyW na sytuację majątkową, finansową iwynik finansowy'

2)

lnstytut nie posiada zawańych żadnych transakcji na innych warunkach niz
rynkowe.

zatrudnienie w lnstytucie za 2016 rok wyniosłr 215 pracownikow
przeliczeniu
na pełen etat, stan zatrudnienia na dzień 31.12-2016r. w osobach
w
pracownikÓw.
wyn iÓsł 242

3) Przeciętne

Struktura zatrudnienia w 2016 roku wg grup zawodowych zgodnie z ań. 39 ustawy
o instytutach badawczych { w przeliczeniu na pełne etaty)
pierwsze stan na
średnioroczne rnlejsce 31.12.2016n
pracy
32
a) Pracownicy naukowi :
w tym:
5
4
5
- profesor zwyczajny
I
7
I
- profesor nadzwyczajny
0
0
0
- profesor wizytujący
13
7
13
- adiunkt
6
o
6
- asystent
:

3?

27
b) Pracownicy badawczo-techniczni
w tym:
- gł. specjalista badawczo-techniczny
:

2
I
badawczo-techniczny 17
99
inzynieryjno-techniczni :
17
administracyjno-ekonomiczni :

- starszy specjalista
- specjalista

c) Pracownicy
d) Pracownicy

badawczo-techniczny

e) Pracownicy biblioteczni i pracownicy

5
1
2
f) Pracownicy na stanowiskach robotniczych 35
g) Pracownicy obsługi i inni:
0
215
Zatrudnienie ogołem:
dokumentacjinaukowej
w tym:
- kustosz dyplomowany
- dokumentalista dyplomowany

24

26

27

1

2

I

I

17

17

99

112

17

17

5

5

1

1

2

2

35

33

0

0

206

216
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4\ Łączna wańośćwynagrodzeń osÓb zarządzających jednostkq

(dyrektor,

zastępcy dyrektora, głrrwny księgowy) w 2016 roku wyniosła 1'035.492,25 zł'

5)

PoŻyczkiiŚwiadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom zaz.ądzd1ącym

nie wystąpiły.

6)' WańośĆwynagrodzenia dla podmiotu uprawnionego do badanla

sprawozdań
obejmowała
finansowych w zaffi roku wyniosła netto
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego. lnne usługi oraz
usługi doradztura podatkowego wW' podmiot nie świadczyłna rzecz lnstytutu.

18.000,- złotych i

5.

6.

w

1)

Żadne znaczące zdarzenła dotyczące lat ubiegłych ujęte

2)

Po dniu bilansowym tj. 3'l.12.2016r. nie wystąpiły żadne znaczące zdauenia
gospodarcze mające wpływ na sytuację majątkową ifinansową lnstytutu, które nie
zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zyskÓw i strat'

3)

W 2o16 roku nie dokonano żadnych zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym
metod wyceny onaz zmian sposobu społządzania sprawozdania finansowego.

4)

Wszystkie dane liczbowe zawarte w bilansie i rachunku zysków i strat za rok
obrotowy 2016 są porÓwnywalne z danymi liczbowymi roku obrotowega 2015.

sprawozdaniu

finansowym roku obrotowego nie wystąp'ły"

Fundusze specjalne na dzień bilansowy Wynoszą łącznie 2"249.126,Ą2zł.

1} Fundusz Świadczeń Soqiatnych

na dzień 31.12.2016r" wynosl 2.182-616,s5 zł, a na

dzień 01.01.2016r. wynosił 1.a31.?41,38 zł. W trakcie roktt został zwiększony
o kwotę 1.269.534,56 zł, w tym o kwotę 800.000'00 zł z tytufu przeznaczenia części
zysku za2o15 roku, kwotę odpisu 419.750,04 zł, oraz pozostałą kwotę odsetek
i dopłat pracowniczych w wysokości 49.784,52 zł, a takŻe zmniejszony o kwotę
wypłaconych świadczeń socjalnych w urysokości 9'l

8.

1

59,09 zł'

NagrÓd na dzien 31.12"2a16r. wynosi 65.009,00 zł, a na dzień
01.01'2016r. wynosłł 68'653,42 zł. W trakcłe roku został zwiększony o kwoĘ
1.100'000,oQ zł z tyfułu przeznaczenia częścizysku za 2o15 roku, a także
zmniejszony o kwotę wypłaconych nagrÓd w wysokości1'103.644,42 zł'

2) Fundusz

3)
7.

Fundusz Stypendialny na dzleń 31.12-?016r' wynosi 1-500,57
bilansowego nie uległ zrnłanie'

złiw trakcie

roku

Na dzień spoządzenia tych informacji nłe występują Źadne okoliczności odnośnie

niepewności co do możliwościkontynuowania działalności.

L

Na dzień dzisiejszy nie istnĘą żadne inne informacji mogące w istotny sposób
wpłynąĆ na ocenę sytuacji rnaiątkowej, finansowej oraz na v{r'}lk finansowy jednostki.

9.

W 2016 roku przeprowadzono następujące inwentaryzacje na podstawie art 26
ustawy o rachunkowości:

_
-

aktywów pieniężnych na ostatnidzień roku obrotowego drogą spisu z natury,
aktywow i pasywów zgromadzonych na rachunkach bankowych na ostatni dzień
roku obrotowego poprzez potwierdzenie sald,
składników ak$wów rzeczorłrych (środkÓw trwałych} będących własnością
lnstytutu oraz innych jednostek, a znajdujących się na terenie trnsĄ1tutu popzez
spis z natury,
aktywÓw obrotowych tj. półproduktów i produktów w toku i produktow gotowych na
ostatnidzień roku obrotowego drogą spisu z natury,
nalezności i zobowiązań drogą potwierdzenia sald z kontrahentanni i ich werytikacją
z danymiz ksiąg rachunkowych.

-7Rożnice inwentaryzacjimiędzy stanern rzeczywistym, a stanem z ksiąg rachunkowych
zostały wyjaśnione i rozliczone w księgach rachunkowych 2016 roku'
10.

W 2016 roku nie była wykonywana przez Instytut PojazdÓw Szynowych "TABOR"

11.

Stru ktu ra

Żadna praca (analiza, ekspeńyza) na rzecz Ministerstwa Rozwoju.

_
-

pozostałych przych odÓw operacyjnych

:

rozliczenie dotacji otrzyrnanych na modernizaaję budynku
i aparaturę, równolegle do odpisÓw anrorĘzacyjnych
razliczenie prawa wieczystego użytkowania gruntu,
rÓwnolegle do odpisów amońyzacyjnych
odsprzedaż energii i mediÓw dla Ułzędu Skarbowego
i lzby Celnej
przychody z najmu
sprzedaż środkatnualego (samochÓd}
wyksięgowanie przedawnionych zobowiązań
sprzedaż złrmu użytkowego
Wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty PlT i ZUs
pozostałe

436.982,27 zł,

443.464,08zł,
437.746,04 zł,
138'105,62 zł'
11.382,11zł,
g.7a8,24 zł,
g'Ą44,1a zł,
4.677,72zł,
1.84 zł

1.4g1-572,02zł

Razem:
12.

Struktura pozostałych kosztÓw operacyjnych:
odpis naleznościz tytułu otwarcia postępowania
sanacyjnego EKK Wagon Sp. z o.o' OstrÓw Wkp.
koszty odsprzedaży energii i mediow dla Urzędu
Skarbowego ł lzby Celnej
koszty wynajmu W tym podatek od nieruchomości
arnońyzacjanieruchomoŚci
koszty sprzedazy złomu użytkowego
pozostałe

-

Razem:

1'106.453,07 zł,
343'880,03 zł,
42.457,35 zł,
13"015,03 zł,

-

9-444ja

zł,

o.o2 zł'

1.515.249,60 zł

Koszty w układzie rodzajowym dotyczące dokcji statł.ltowej:

13.

Dotacja statutowa
-

1.228.514,63
86.796,83
261.219,33
58'255,60

wynagrodzenia

- materiały
- usługiobce

- pozostałe
- koszty pośrednie

zł,
zł,
zł,

zł,

2.614.949.55zł.
Razem:

4.249.735,94zł

Naliczenie kosztow pośrednich nastąpiło według wskaźnika kosztÓw wydziałowych
172/8o/a w stosunku do wynagrodzeń, oraz wskaŹnika kosztÓW ogÓlnozakładowych
14,690/o w stosunku do sumy wynagrodzeń i kosztow wydziałowych'
14.

lnstytut nie posiada akcji ani rrdzlałów w żadnycl'l podmiotach gospodarczych,
w szczegÓlnościw spolkach kapitałowych, o ktÓrych mowa w z art.17. ust' 5 ustarvy
z dnia 30 kwietnia 2010r. o insty-tutach badawczych.

15.

lnstytut zawańe umowy najmu

i dzieźawy nieruchomości, których nie wykorzystuje do
potrzeb własnej działalnościrealizuje na zasadach rynkowych'
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16.

Analityczna struktura przychodÓwinstytutu badawczego:
2O16r.

ot
,a

2015r.

o/o

Przychody z działalnościpodstawowej

39 110,3

96,2

35 342,7

95,2

Przychody ze sprzedaży produktów i usług
działal ności podstawowej,

34 793,7

85,6

31 890,2

85,9

30 603,2

75,3

28 261,5

76,1

Lp.

Wyszczególnienie przychodów

1.

1.1.

z tega ze sprzedaŻy:
1.1.1

1 1.1.

u sług b

ad awcza-rozwaj avvych

(PKWiU 2008-72)
wtym.
z programÓw celowych (bez wdrożeń

nn

0,0

wewnętznych}

1.1.2.

sprzedaŻ licencji własnych (w tym
zakwalifikowane do PKWIU 2008-69)

1.1.3.

usług (inzynierskich, technicznych,
laboratoryjnych, itp. )

0,0

0,0

1.1.4.

usług certyfi kacyjnych,

0,0

0,0

115

usług szkoleniowych,

0,0

0,0

116

wyrobów gotowych

1.1.7

prace realizowane z funduszu badań własnych

1.2.

Przychody z dotacji podmiotowej
wtym:

1.2.1

dotacja na działalnośćstatutową

1.2.2.

ktÓrych wyniki zostają w
dotacja na
jednostce 'granty',

101,1

0,3

189,2

0.5

żoo7e

s,8

91,6

0,2

ł249,7

14,4

3 362,1

9,1

4249,7

14,4

3 362,1

9,1

3 439,5

9,3

nn

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.4.

wdrozenie następuje w jednostce (pornoc
oubliczna)
dotacja na pĘekty europejskie UE

0,0

0,0

1.2.5"

lnne dotacje

0,0

0,0

1.3.

Przychody ze sprzedaży tourarów i
materiałów

2.

Pozostałe przychody operacyj ne

1.2.3

dotacja na prograrny ce|owe, ktÓrych

66,9

4,2

90,4

o,2

1 4.$1,6

3,7

1 69&,1

4,6

149,5

0,3

't62,7

Q,4

11,ą

0,0

tnłałego

13&,1

0,3

162,7

0,4

2.2.

Dotacje pozostałe.

437,A

1,0

643,8

1,7

2.2.1.

dotacje na inwestycje (pnychody odpisywane
równolegle do amońyzacji )

437,0

1,0

643,8

1,7

2.2.2.

dotacje pozostałe

2.1.
2.1.1

2.1.2.

Pzychody z rnajątku
z teoo:
zysk ze zbycia niefinansowych składnikÓw
majątku trwałego

prŻychody z dzierzawy i najrnu rnajątktł

pzychody odpisywane równolegle do

2.3.

amońyzacji prawa wieczystego r:Źytkowana

2.4,

in

3.

Przychody finansowe

4.

Zvski nadzwvczaine

oruntów

ne pozostałe pzychody operacyjne

Prrychody ogótem {'l+2+3ł4}

0,0

0,0

0,0
443,5

1,0

Ą43'5

1,2

461,6

1.1

4Ą8'1

1,2

52,7

0,1

89,3

o,2
0,0

0,0

ł0 654'6

100

37

f3ą1

100

rg-

Frzychody na jednego zatrudnlonego:

17.

2015r.

2016r.

Lp-

tlYyszczególnienie

1.

Średnie zatrudnienie ogÓłern (w etatachl

1.1
1.2.

215,4

22Ą,a

w tym: pracownikÓw naukowych,

32,0

32,4

pracowni kÓw badawczo-technicznych'

27,0

23,0

Suma ('1.1. + 1.2.)

59,0

55,0

2.

Przychody ogółem

40 654,6

37 134,1

2.1.

w tym ;przychody ze sprzedaży usług

34 793,7

28 261,5

189,1

165,7

161,8

126,2

58S.7

513,8

3.
3.1

3.1.1.

badawczo-rozwojowych
(określonychw PKWIU 2008

pzychody ogÓłern na

1

-

72 i 69)

zatrudninnego

pzychody ze sprzedaży

b+r

69) na 1 zatrudnionego

(PKWIU 2ao8 -7Ża

przychody ze sprzedaży usług b+r (PKWIU 2008

72 i 6s) na 1 zatrudnionego W grupie pracownikÓw
naukowych i badawczo-technicznych
-

18.

Zestawienie pzychody, kosztÓw i wynik na działalnościokreŚlonej w ań- 2 ust'4
ustawy o instytutach badawczych.

1) DziałalnośĆpolegająca na wynajmie i dzierŹawie

niewykorzystywanej

nieruchomości.

Frzychody ogÓłem
Koszty ogÓłem:
Zysk ogołem:

2)

138.105,62 zł
42.457,35 zł
95.648,27 zł

DziałalnośĆpolegająca na odsprzedaży energii elektrycznej i innych mediÓw dla
Urzędu Skarbowego i lzby Celnej"
Przychody ogÓłem: Ą37.746,a4 zł
343.880,03 zł
Koszty ogółem:
93.866,01 zł
Zysk ogółem:

Poznań, dnia22lutego 2017 roku'

