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2) Bilans.
3) Rachunekzysków i strat.
4) Zestawienie zmian w funduszu w³asnym.

5)
6)
7)
8)
i podzialezysku.
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dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 rok
Instytutu

Pojazdów

Szynowych

"TABOR"

. ;J\,

PietWS~le °r)" j UrzndSkarooIHVWporoanlu
'!

Wprowadzenie do sprawozdania finansoweQo.

~

L_-.'!:.~~~~.!:~~!~--Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR" jest jednostk¹ dzia³aj¹c¹ od 1945 roku.
Siedziba Instytutu znajdujê siê: 61-055 Poznañ ul. Warszawska 181.
Instytut dzia³a na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach
badawczych (Oz.U. Nr 96 poz. 618).
Przedmiotem podstawowej dzia³alnoœci jednostki jest prowadzenie badañ
naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników badañ naukowych i prac
rozwojowych do potrzeb praktyki, wdra¿anie wyników badañ naukowych i prac
rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (PKO 72.19.Z).
Organem sprawuj¹cym nadzór nad Instytutem Pojazdów Szynowych "TABOR"
jest Minister Gospodarki.
Instytut jest instytutem badawczym,
posiadaj¹cym
osobowoœæ prawn¹,
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze S¹dowym pod numerem KRS 0000056924
w dniu 29 paŸdziernika 2001 roku przez S¹d Rejonowy w Poznaniu XXI Wydzia³
Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego.
Forma prawna jednostki to pañstwowa jednostka organizacyjna.
Sprawozdanie
finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2011

roku do

31 grudnia 2011 roku.
Sprawozdanie finansowe zosta³o sporz¹dzone przy za³o¿eniu kontynuowania
dzia³alnoœci gospodarczej przez jednostkê w okresie nie krótszym ni¿ jeden rok od
dnia bilansowego.
Nie istniej¹ ¿adne okolicznoœci wskazuj¹ce
na zagro¿enie
kontynuowania przez jednostkê dzia³alnoœci.
Zasady rachunkowoœci przyjête przy sporz¹dzaniu sprawozdania finansowego
za 2011 rok s¹ zgodne z przepisami ustawy o rachunkowoœci z 29 wrzeœnia 1994r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz.694 z póŸniejszymi zm. ).
Wartoœci niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwa³e jednostka
wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów w przypadku wartoœci pocz¹tkowej
przekraczaj¹cej 3.500,-z³. W przypadku sk³adników o ni¿szej wartoœci przyjêcie do
ewidencji bilansowej ustalane jest na podstawie okresu ekonomicznej u¿ytecznoœci.
Wyj¹tek stanowi¹ sk³adniki aktywów nabyte po zakoñczeniu umowy leasingu, które
wprowadza siê do ewidencji bilansowej bez wzglêdu na wartoœæpocz¹tkow¹.
Sk³adniki aktywów podlegaj¹ odpisom amortyzacyjnym pocz¹wszy od miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu oddania sk³adnika do u¿ytkowania.
Jednostka dokonuje umorzenia sk³adników aktywów stosuj¹c metodê liniow¹.
Wartoœci niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwa³e prezentowane
w bilansie, wyceniane s¹ wed³ug wartoœci netto tzn. w wartoœci pocz¹tkowej
pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe.

-2-

Jednostka dokonuje wyceny rzeczowych sk³adników aktywów obrotowych
zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoœciw nastêpuj¹cy sposób:
- materia³y- wed³ug ceny zakupu ( art.34, ust.1, pkt. 1) przy wykorzystaniu
metody

-

FIFa

do

wyceny

rozchodu,

prowadz¹c

ewidencjê

iloœciowo-wartoœciow¹,

produkty w toku produkcji- wed³ug kosztu ich wytworzenia (art.28, ust.3 ),

-

wyroby gotowe - wed³ug kosztu ich wytworzenia ( art.28, ust. 1, pkt. 6 ).
Rezerwy na œwiadczenia
pracownicze (œwiadczenia emerytalne i nagrody
jubileuszowe) nie by³y tworzone w 2011 roku ze wzglêdu, i¿ wysokoœætych
œwiadczeñnie jest istotna dla wyniku Jednostki.W ci¹gu najbli¿szychkilku lat nie
zak³ada siê zwiêkszonej liczby pracowników przechodz¹cych na emeryturê oraz
zwiêkszonej liczby wyp³at nagród jubileuszowych, które spowodowa³y by spiêtrzenie
wydatków z tego tytu³u.
Jednostka sporz¹dza kalkulacyjny rachunek zysków i strat. Ewidencja kosztów
prowadzona jest w uk³adzie rodzajowym, jak i kalkulacyjnym.
Rachunek przep³ywów pieniê¿nychsporz¹dzany jest metod¹ poœredni¹
Jednostka na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach
badawczych zgodnie z art.2.ust.4 prowadzi³a dzia³alnoœæinn¹ ni¿ wymienion¹
w ust.1-3 ww. ustawy. Dzia³alnoœæ
ta jest wyodrêbniona pod wzglêdem finansowym
i rachunkowym.
Jednostka na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach
badawczych dokona³a zmiany w zasadach (polityce) rachunkowoœci w zakresie
tworzenia nowych funduszy oraz sposobu ich rozliczania.
Utworzono nastêpuj¹ce nowe fundusze:
- Fundusz rezerwowy, który tworzy siê w wysokoœcinie mniej ni¿ 8% zysku
-

netto za poprzedni rok obrotowy,
Fundusz badañ w³asnych,który tworzy siê w zysku netto za poprzedni rok

obrotowy w celu finansowania badañ naukowych i prac rozwojowych.
Jednostka posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 744
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji od dnia 24.07.2006r. w zakresie spe³niania
normy PN-EN ISO/lEC 17025:2005.
Jednostka posiada autoryzacjê Urzêdu Transportu Kolejowego - Decyzja Nr
LB-2008/57/WE-02-2011 z 28 lutego 2011 roku w zakresie dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/57/WE (Dz.U.UE L 191 z dnia 18 lipca 2008r.).
Jednostka posiada notyfikacjê Unii Europejskiej od dnia 26 lipca 2007 roku
NB 1940 zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE
(Dz.U.UE L 191 z dnia 18 lipca 2008r.).

Poznañ. dnia 14 marca 2012 roku.

Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR"
61-055 Poznañ
ul. Warszawska 181
Bilans na dzieñ 31-12-2011 roku

I I. Wartoœciniematerialne
I prawne
.
.
1. Kosztyzakoñczonych
orac rozwojowYCh
2. WartoœæfirmY

169664,14'

97806,34

3. Inne wartoœci niematerialne i "rawne
4. Zaliczki na wartoœci niematerialne I prawne
! II. Rzeczowe aktywa trwale
1. Œrodki trwa³e

a) grunty (w tym prawo u¿ytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale I obiekty In¿ynierii l¹dowej I wodnej
c) urz¹dzenia techniczne I maszyny
dj œrodkitransportu
ej Inne œrodkitrwale
2. $rodkl trwale w budowle
3. Zaliczki na œrodkitrwale w budowle
1m:-Nalet:nOœcl d³ugoterminowe
1. Od jednostek "owiazanvch
2. Od pozosta³ych jednostek
1

I~. !~we~tycje.d³ugotermlnowe

245 670,10

1. Nieruchomoœci

24567010

.
2. Wartoœci niematerialne I prawne
3. D³ugoterminowe aktywa finansowe
aj w jednostkach oowlazanvch

1
I

232 655,07 1
232655071

- Inne papiery wartoœciowe
-udzielone po¿yczki
- Inne d³ugoterminowe aktywa finansowe
b) w pozosta³ych jednostkach
udzia³y lub akcje
- Inne papiery wartoœciowe
- udzielone oo¿vczki
- Inne d³ugoterminowe aktywa finansowe

-

4. Inne Inwestvcie d/unotermlnowe

I V.D³ugotermlnowe rozliczenia miêdzyokresowe
1. Aktywaz tytu³u odroczonegopodatkudochodowego
2. Inne rozliczeniamiêdzyokresowe

2. Pó!orodukty I produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
³ II. NaleinoœCi""k;:-6tkotermlnowe
.
1. Nale¿noœciod 1ednostek oowlazanvch
aj z tytu³u dostaw I us³up, o okresie sP/atv:
do 12 miesiêcy
- oowv¿ei 12 mleslpcv

21

150000,00
452651-90

-

Inne

-fi)

2. Nale¿noœdod pozosta³ych jednostek

aj z Mu³u dostawI us³un o okresies"'atv:
-::--a0l2 miesiêcy
- miesiêcy
powy¿ej 12
..
.
b1 z tYtu³u Dodatków. dotadl. cel. ubezDleczeñ spoi. I zdrowotnvch oraz Innvch œwiadczeñ

-

-c)

310~³

Inne

d) dochodzone na drodze s¹dowej
Inwestycje kr6tkotermlnowe
.
1. Krótkoterminowe aktvwa finansowe

I III.

208748,93I

993206,04 I

93274721 I

I

8 8495
495 871.58
87-1,-58 I.

3 3828
828 645.82
64582

-a)W)edr;QStkach powi¹zanych
udzia³ylub akcje

-

- Inne papiery wartoœciowe

-udzielone po¿yczki
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozosta³ych jednostkach
udzia³y lub akcje
Inne papiery wartoœciowe

-

-

-udzielone po¿yczki
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

~rodkl

plenlêzneJInneaktywa pleniêzne

-œrodkipJenleznew kasieI na rachunkach

3 828 64582
748 645 82
3 080 000,00

-:Inne-œrodki pieniê¿ne
- Inneaktywa pieniê¿ne
2. Inne Inwestycjekrótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe

ds.
:owy

I

2012 -03- 14
data

8 495 871,58
5 395 871 58
3 100 000,00

Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR"
61-055 Poznañ
ul. Warszawska 181
Bilans na dzieñ 31-12-2011

roku

-

11076385.50

I. Fundusz statutowy
II. Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy (wielkoœæujemna)
III. Udzia³y (akcje) w³asne (wielkoœæujemna)
IV. Fundusz rezerwowv
I V. Fundusz z aktualizaci; W'fcenv
I VI. Fundusz badañ w³asnych

,

25000000
1 ~~~

,

I

~~~:ij~

I

1427635,74

I IX. Odpisy z z!,sku netto w ci¹gu roku obrotoweno
I I. Rezerwy na zobowi¹zania
1. Rezerwaz tytu³u odroczonegopodatku dochodowego
2. Rezerwana œwiadczenia
emerYtalnei podobne

I II. Zobowi~zania d³unoterminowe

9466001.40 I

4758149.96 I

1430664'861"

~ ~g~

~~~'~f

I

1803546,17 I
l 571 319 68
70000000
99691208

62913986 ,-

26894000
80000000
l 015 59873

68286332 I

I IV. Rozliczenia mi..dzuokresowe
20947190.05

I

13472548'961

2012-03- 14
data

18317538.27

I

12727219'i91

-

l'ierwszy Wlelkopolskl

Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR"
61-055 Poznañ
ul. Warszawska 181

Urzqd Skarbowy w Poznoniu

2012 -08- 1 O

Rachunek zysków i strat za okres od 01-01-2011 do 31-12-2tii
wariant kalkulacyjny

2011-03data

1

4

KANCELARIA

n

.

PIerwszyWIelkopolskiUrz¹d SkolJJowyw POlnotliu

Instytut Pojazdów Szynowych
61-055 Poznañ
ul. War,c;2~w"k~ --181

Zestawienie

"TABOR"

II

II

zmian w kapitale

(funduszu)

2012
-- -08--'

L-

1O

KANCELARIA
~::-=---

w³asnym za okres od 01-01-2011

Q

do 01-01-2011

- korekty b³êdów podstawowych

i: Fundusz

statutowy na pocz¹tek okresu
funduszu statutowe'10

10166200,13

1.1.Zmiany

a) zwiêkszenie(z tytu³u)
zysk za
zysk
za rok
rok ubieo³v
ubieg³y

.

-

11076385,50

910185,37

910 185 37
,
910 185 37

,

b) zmniejszenie (z tytu³u)

I

1.2. Fundusz statutowv na koniec okresu
2. Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy na poczatek okresu
2.1.Zmiany nale¿nych wD³at na kapita³ podstawowy

11 076 385.50:

11076385,50,1

a) zwiêkszenie (z tytu³u)

b) zmniejszenie (z tytu³u)

2.2. Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy na koniec okresu
3. Udzia³y (akcje) w³asne na pocz¹tek okresu
a' zwil'kszenie
b) zmniejszenie

-3TUdZiaIY(ai<Cje)
w³asnena koniec okresu
4. Funduszrezerwowyna poczatekokresu
4.1. Zmiany funduszu rezerwowego
aj zwiêkszenie (z tytu³u)
- emisji akcji powy¿ej wartoœci nominalnej
- z podzia³u zysku (ustawowo)
z podzia³u zysku (ponad wymaoana ustawowo minimaln¹ wartoœæ)
- z przeszacowania œrodków trwa³ych

250 000,001
250 000'001

-

250000.001

b) zmniejszenie fz tytu³u)
pokrycia straty
umorzenia akcji w³asnych

-

-

4.2. Stan funduszurezerwowerIona koniec okresu
-5. Fundusz

z aktualizacji

wyceny

na poczatek

okresu

-a) zwlekszenie (z tytu³u)

1 266 223.061

250 000,001
1 266 223"061

1266223061

1 266 223061

5.1. Zmiany funduszuz aktualizacii wvcenv

b) zmniejszenie (z tytu³u)
- zbycia œrodków trwa³ych
dywidendy

-

5.2. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. F~ndu5; badañ ;³a~~~~h n~ ;~cz~t~kokre5u
6.1. Zmiany funduszu badañ w³asnych

142763574

a) zwiekszenie (z tytu³u)
oodzia³ zysku za rok poprzedni

1427635,741
1427635"741

-

b) zmniejszenie (z tytu³u)

6.2.Fundusz badañ w³sanvch na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
7.1. Zysk z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
- korekty
korektY b³êdów
b³ed6w podstawowych
oodstawowvch

-

7.2. Zysk z lat ubieg³ych na poczatek okresu. po korektach
a1 zwiekszenie (z tvtu³u1
podzia³u zysku z lat ubieC/³ych

1 810 18537
1 810 185.371

1427635,741
2 777 635'.741
2777635741

1 810 185.37,1

2777635741

1810
185,371
910 185.,371

2777635,741.

-

b) zmniejszenie (z tytu³u)
orzeznaczenie na fundusz Instvtutu

-

- przeznaczenia na fundusz
- przeznaczenie

na fundusz

nagród

rezerwowv
- orzeznaczenie na fundusz badañ w³asnych
- przeznaczenie na fundusz œwiadczeñ socjalnych

7.3.Zysk z lat

900000,001

800 000,001

250 000',001
1427635,741
300 000',001

ubieg³ych na koniec okresu

7.4. Strata z lat ubieQ³vchna ooczatekokresu

- korekty

b³êdów podstawowych

7.5.-Strata

z lat ubieQ³vch na ooczatek okresu. 1)0 korektach
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
przeniesienia straty z lat ubiel1³vch do ookrvcia

-

b) zmniejszenie (z tYtu³u)

7.6.Strata

z lat ubieC1lvchna koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubieQlvch na koniec okresu
8. Wvnik netto

a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku

i

2777635,741
2 777 635"741

5616423,621
5616423:621

~

PIerwszy
Wielkopolski
Urz¹dSkorbowy
w Poznanil'

Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR"
61-055 Poznañ
ul. Warszawska 181
Rachunek przep³ywów

2012-08- 10
pieniê¿nych za okres od 01-01-2011

KANCELARIA

do 31-1~ -2011

metoda poœrednia

I

--. ---,.-

1. R3R

;2629651is,1

56i1.R-1

286089400 I

iS371463

I

323 19354

1-

24769018

I

2393593

I

220S76'6ii

143066486

I

32093340

I

16445891
-o

onowania

2 009 134 38

""",...,

,.,

data

"

podpis kierownika Jednostki

MTYnrr
~~"T~

~.~.
61-065

181
p O Z NA Ñ

W 777-00-03-098REGON 000030O71

O ZARZ¥DZANIU SK£ADNIKAMI MIENIA

INFORMACJA

TRWA£EGOZA 2011 ROK

1) Szczegó³owyzakres zmian wartoœcigrup rodzajowychaktywówtrwa³ych
Wartoœciniematerialne i prawne:

Wartoœæbrutto
na 01.01.2011r.

Zwiêkszenie

Zmniejszenie

Wartoœæbrutto
na 31.12.2011r.

283.700,87

21.711 81

o

305.412,68

Zwiêkszenie wartoœæ
niematerialnychi prawych jest wynikiem zakupów licencji na
specjalistyczne oprogramowania komputerowe.
Wartoœæumorzenia

Wartoœæumorzenia

na 01.01.2011r.

Zwiêkszenie

Zmniejszenie

114.036,73

93.569,61

o

207.606,34

Zmniejszenie

Wartoœæbrutto
na 31.12.2011r.

na 31.12.2011r.

Rzeczowe aktywa trwa³e:

Œrodki trwa³e

Wartoœæbrutto
na 01.01.2011r.

Zwiêkszenie

1
2
3
4
5
6
7
8

8.957.651,62
5.378.021,20
4.166.223,57
14.374,08
2.336.835,36
30.012,56
8.858.650,35
3.828.874,97
3.601.255,64

523.514,90
8.133,66
O
139.034,44
O
3.625.625,86
821,89
11.017,32

90.053,05

8.957.651,62
5.901.536,10
4.174.357,23
14.374,08
2.475.869,80
30.012,56
12.484.276,21
3.829.696,86
3.522.219,91

Razem:

37.171.899,35

4.308.148,07

90.053,05

41.389.994,37

Œrodki trwa³e
w budowie

2.352.036,69

1.879.937,26

4.129.485,66

grupa

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o

102.488,29

-2-

Zestawienie nabytych œrodkówtrwa³ych wraz ze Ÿród³emfinansowania:

Œrodek trwa³y!
,
,
wg

KST

102
102
291
410
413
491
653
664
664

790
803

!

Nazwa nabytego œrodkatrwa³ego

Wymiana elementów hali badañ-tenT1oizolacja
Rewitalizacja budynku laboratorium
Szlaban elektryczny
Tokarka uniwersalna
Pi³a taœmowa
Zespo³y komputerowe
Klimatyzacja Daikin
Urz¹dzenie 18SB do badañ zmêczeniowych
Doposa¿enie i rozbudowa o nowoczesne
elementy stanowiska badawczego
kolejowych konstrukcji noœnychi biegowych
do wymagañ normy zhanT1onizowanej
PN-EN 143363.

Wózek warsztatowy

Urz¹dzenia wielofunkcyjne-kopiarka
i ksero
RAZEM:

Wartoœæbrutto

, .
Zrod³o
finansowania

480.654,16
42.860,74
8.133,66
11.557,38
3.270,40
124.206,66
5.622,90
14.032,20
3.605.970,76

œrodkiw³asne
œrodkiw³asne
œrodkiw³asne
œrodkiw³asne
œrodkiw³asne
œrodkiw³asne
œrodkiw³asne
œrodkiw³asne
2.844.700,00 z³

- dotacja,
721.170,83 z³

- œrodki w³asne,
40.099,93z³
-odsetki-dotacja.
821,89
11.01732

œrodki w³asne

œrodkiw³asne

4.308.148,07

Zmniejszenie wartoœciœrodkówtrwa³ych nast¹pi³o w wyniku likwidacji w pe³ni
zamortyzowanych, niesprawnych, technologicznie przestarza³ych i nieprzydatnych
urz¹dzeñ pomiarowychz grupy 8 KŒTo ³¹cznej wartoœci90.053,05z³.

Grupa

Stan umorzenia
na 01.01.2011r.

Zwiêkszenie

Zmniejszenie

Stan umorzenia

na 31.12.2011r.

o

o

1
2
3
4
5
6
7
8

2.256.928,38
2.162.803,16
14.374,08
2.193.009,85
12.826,84
8.666.992,27
2.659.944,58
3.506.831,47

447.882,58
157.325,34
143.758,17
O
81.032,29
3.749,61
397.534,08
184.105,92
29.678,46

90.053,05

447.882,58
2.414.253,72
2.306.561,33
14.374,08
2.274.042,14
16.576,45
9.064.526,35
2.844.050,50
3.446.456,88

21.473.710,63

1.445.066,45

90.053,05

22.828.724,03

Razem

o
o
o
o
o
o
o
o

Inwestycje d³uaoterminowe - nieruchomoœci:
Na pozycjê nieruchomoœci sk³adaj¹ siê wartoœæprawa wieczystego u¿ytkowania gruntu
oraz budynków, których jednostka
nie u¿ytkuje, a z których osi¹ga
korzyœci
ekonomiczne w wyniku zawartych umów najmu.

-3Wartoœæbrutto
na 01.01.2011r.

Zwiêkszenie

Zmniejszenie

Wartoœæbrutto
na 31.12.2011r.

295.385,01

o

o

295.385,01

na 01.01.2011r.

Zwiêkszenie

Zmniejszenie

Wartoœæumorzenia
na 31.12.2011r.

49.714,91

13.015,03

o

62.729,94

Wartoœæumorzenia

2)

Instytut posiada prawo wieczystego u¿ytkowania gruntu o ³¹cznej powierzchni
78.315 m2. £¹czna wartoœci prawa wieczystego u¿ytkowania gruntu na dzieñ
bilansowy wynosi 9.182.867,73 z³. Czêœæprawa wieczystego u¿ytkowania gruntu
o wartoœci225.216,11 z³ znajduje siê w pozycji bilansu - nieruchomoœci.

3} Wartoœænie amortyzowanych przez Instytut œrodkówtrwa³ych u¿ywanych na
podstawie umów leasingu operacyjnegona dzieñ bilansowy wynosi 39.560,00 z³.
Wartoœæ
zobowi¹zañ na dzieñ bilansowyz tytu³u ww. umów leasinguwynosi
3.659,28 z³.
4) Zobowi¹zania zabezpieczone na maj¹tku Instytutu:
W roku 2009 ustanowiono na rzecz Banku Handlowego w Warszawie SA Oddzia³
w Poznaniu dwie hipoteki kaucyjne o ³¹cznej wartoœci 7.750.000,- z³otych tytu³em
zabezpieczenia udzielonych kredytów o ³¹cznej wartoœci6.000.000,- z³otych.
Czynnoœæustanowienia hipotek nast¹pi³a na podstawie zgody wyra¿onej przez
Ministra Skarbu Pañstwa w dniu 26 marca 2009r.- pismo znak DERiR-£V-554-69/09
(DERiR/wn.6940/431/09). W dzieñ bilansowy 2011 roku wartoœæ kredytów
jak i wartoœæzabezpieczeñ hipotecznych nie uleg³a zmianie.
5) Instytut w ca³ym 2011 roku nie dokona³ ¿adnej czynnoœci prawnej w zakresie
rozporz¹dzenia sk³adnikami aktywów trwa³ych zgodnie z art.17. ust.3 ustawy z dnia
30 kwietnia 201 Or. o instytutach badawczych.
6) Instytut w ca³ym 2011 roku nie dokona³ ¿adnej czynnoœci prawnej polegaj¹cej na
zbyciu sk³adnika aktywów trwa³ych.

7) Instytut w ca³ym 2011 roku nie dokona³ ¿adnej czynnoœciprawnej z tytu³u
posiadanychpraw z akcji i udzia³ówzgodnie z art.17. ust.5 ustawy z dni 30 kwietnia
2010r. o instytutachbadawczych.
8)

Odpisy aktualizacyjne

œrodków trwa³ych nie wyst¹pi³y.

9)

Na dzieñ bilansowy nak³ady poniesione na œrodki trwa³e w budowie wynosz¹
102.488,29 z³ i dotycz¹ inwestycji budowlanej s³u¿¹cej rozbudowie stanowiska
badawczego. Ww. inwestycja zgodnie z planem zostanie zakoñczona w 2012 roku.

& Wiœniewski

OPINIA NIEZALEZNEGO

BIEG£EGO REWIDENTA

Dla Ministra Gospodarki, organu zatwierdzaj¹cego sprawozdanie finansowe
Instytutu Pojazdów Szynowych "TABOR" w Poznaniu
Przeprowadziliœmy badanie za³¹czonego sprawozdania finansowego Instytutu Pojazdów Szynowych
"TABOR" z siedzib¹ w Poznaniu, ul. Warszawska181, obejmuj¹cego:
wprowadzenie do sprawozdaniafinansowego,
bilans sporz¹dzony na dzieñ 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumê 46 933 942,87 z³otych,
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
wykazuj¹cy zysk netto w kwocie 5 616423,62 z³otych,
zestawienie zmian w kapitale (funduszu) w³asnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do
31 grudnia 2011 roku wykazuj¹ce zwiêkszeniekapita³u w³asnegoo kwotê 4 516 423,62 z³otych,
rachunek przep³ywów pieniê¿nych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011
roku wykazuj¹cy zwiêkszeniestanu œrodkówpieniê¿nycho kwotê 4 667 225,76 z³otych,
dodatkowe infonnacje i objaœnienia.

Za sporz¹dzenie zgodnego z obowi¹zuj¹cymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest
Kierownik Jednostki.
Kierownik jednostki jest zobowi¹zany do zapewnienia,aby sprawozdaniefinansowe spe³nia³o wymagania
przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzeœnia1994 r. o rachunkowoœci(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,
z póŸnozm.), zwanej dalej "ustaw¹ o rachunkowoœci".
Naszym zadaniem by³o zbadanie i wyra¿enie opinii o zgodnoœciz wymagaj¹cymi zastosowaniazasadami
(polityk¹) rachunkowoœcitego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹, jak te¿ wynik finansowy jednostki
oraz o prawid³owoœciksi¹g rachunkowych stanowi¹cych podstawê jego sporz¹dzenia.
Badanie sprawozdaniafinansowego przeprowadziliœmystosownie do postanowieñ:

-

rozdzia³u 7 ustawy o rachunkowoœci,
krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów
w Polsce.

Biurofirmy w Poznaniu:
ul Wojskowa4, 60-792Poznañ,
Polska,tel. 10161 B6667 BB,fax. 101618666821
e-mail:biuro@hlb.pl,
www.hlb.pl
firmy ui 81USZtZOwa
7,61-478 Poznañ,Polska Wartoil kapita³uzak³adowego100!XXI
PLN
NIP7831586880, REGON
634560099,KRS0000100899,Nr rach""u 711000 18540000 !XXII 02398945
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Hl8 Samowski& W~niewskiSp., 0.0. . a memberol HLBinternationalA worldwide..\Wort ol "dapandenta"ounting firms andbusinessa³!Yisars
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Badanie sprawozdania fmansowego zaplanowaliœmyi przeprowadziliœmyw taki sposób, aby uzyskaæ
racjonaln¹ pewnoœæ,pozwalaj¹c¹ na wyra¿enie opinii o sprawozdaniu. W szczególnoœcibadanie
obejmowa³o sprawdzenie poprawnoœcizastosowanych przez jednostkê zasad (polityki) rachunkowoœci
i znacz¹cych szacunków, sprawdzenie - w przewa¿aj¹cej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów
i zapisów ksiêgowych, z których wynikaj¹ liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym jak
i ca³oœciow¹ocenê sprawozdaniafinansowego.
Uwa¿amy,¯e badanie dostarczy³o wystarczaj¹cej podstawy do wyra¿eniaopinii.

Naszym zdaniem, zbadanesprawozdanie[mansowewe wszystkich istotnych aspektach:

-

przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji maj¹tkowej i [mansowej Jednostki
na dzieñ 31 grudnia 2011 roku, jak te¿ jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2011
roku do 31 grudnia 2011 roku,

-

zosta³o sporz¹dzone zgodnie z wymagaj¹cymi zastosowaniazasadami(polityk¹) rachunkowoœcioraz
na podstawie prawid³owo prowadzonych ksi¹g rachunkowych,

-

jest zgodne z wp³ywaj¹cymi na treœæ
sprawozdaniafinansowego przepisami prawa i postanowieniami
statutu Jednostki.

HLB SARNOWSKI & WIŒNIEWSKI Sp. z 0.0.
61-478 Poznañ, ul. Bluszczowa 7
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdañ finansowych,
numer ewidencyjny 2917

Poznañ, dnia 16 kwietnia 2012 roku.

Biuro firmy w Poznaniu:ul. Wojskowa 4, 60.792 Poznañ,Polska,tel. (Ol 61 86667 88, fax. (0161 866 68 21
e.mail: biuro~hlb.pl, www.hlb.pl
Siedziba
firmy: ul. 81uSltZOW8

7,61-478

Poznañ,Polska.Wartolt kapna³ulak³adowago100000 PlN

NIP 78315 86 880. REGON 634560099. KRS 0000190899,
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2012 r.

26/12

o zatwierdzeniusprawozdaniafinansowegoi podzia³uzysku instytutu badawczego
o nazwieInstytut PojazdówSzynowych"TABOR" z siedzib¹ w Poznaniuza 2011r.
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeœnia1994 r. o rachunkowoœci(Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223, z póŸnozm.) oraz art. 18 ust. 13 i art. 19 ust. 5 ustawyz dnia 30 kwietnia2010r..o instytutachbadawczych
(Dz. U.
z2010r.Nr96,poz. 618 zp6in.zm.), postanawiam,co nastêpuje:

§1
1. Zatwierdzam sprawozdanie fmansowe instytutu badawczego o nazwie Instytut
PojazdówSzynowych"TABOR" z siedzib¹ w Poznaniuza rok 2011.
2. Sprawozdaniefinansowesk³adasiê z:
1) bilansu sporz¹dzonegona dzieñ 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów
i pasywówzamykasiê sum¹ 46.933.942,87z³,
2) rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia
31 grudnia2011 r., wykazujezysk netto w wysokoœci5.616.423,62z³,
3) informacji dodatkowej, obejmuj¹cej wprowadzenie do sprawozdaniafinansowego
oraz dodatkoweinformacjei objaœnienia,
4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) w³asnym, za rok obrotowy od dnia
1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazuj¹cego zwiêkszenie kapita³u
w³asnegoo kwotê 4.516.423,62z³,
5) rachunku przep³ywów pieniê¿nych,za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do dnia
31 grudnia 2011 r., wykazuj¹cego zwiêkszeniestanu œrodkówpieniê¿nycho kwotê
4.667.225,76z³.
§2
Zatwierdzam nastêpuj¹cy podzia³ zysku osi¹gniêtego przez instytut badawczy o nazwie
Instytut PojazdówSzynowych"TARaR" z siedzib¹ w Poznaniuza rok 2011:
1) funduszrezerwowy
500.000,00z³
2) fundusznagród
1.250.000,00z³
3) funduszœwiadczeñ
socjalnych 100.000,00z³
4) funduszbadañw³asnych
3.766.423,62z³.
§3
Do sprawozdaniafinansowegodo³¹czonoraport i opiniê bieg³egorewidenta.
§4
Postanowieniewchodzi w ¿yciez dniempodpisania.

