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rfifsrfiryłqE dooatxowa do sprawozdania finansowego za 2013 rok
lnstytutu Pojazdów Szynowych "TABOR'' Poznań.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
lnstytut Pojazdów Szynowych 'TABOR'' jest jednostką działającąod 1945 roku.
Siedziba lnstytutu znajduję się: 61-055 Poznań ul. Warszawska 181
lnstytut działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia2a10 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 badań naukowych i prac
.

rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (PKD 72.19.2\.
organem sprawującym nadzór nad lnstytutem Pojazdów Szynowych ,,TABOR"
jest Minister Gospodarki,
lnstytut jest instytutem badawczym, posiadającym osobowośćprawną,
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000056924
w dniu 29 pażdziernika 2001 roku przez Sąd Rejonovyy W Poznaniu XXl Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego'
Forma prawna jednostki to państwowa jednostka organizacyjna.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2013 roku do
31 grudnia 2013 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załaŻeniu kontynuowania
działalnościgospodarczej przezjednostkę w okresie nie krótszym niŻ jeden rok od
dnia bilansowego. Nie istnieją zadne okoliczności wskazujące na zagroŻenie
kontynuow ania przez jednostkę działal ności.
Zasady rachu nkowości przyjęte przy sporządzani u spraw azdania fi nansowego
za 2a13 rok są zgodne z przepisarni ustawy o rachunkowości z 29 września1994r.
(tekst jednolity Dz. U. z2oo2r. Nr 76, poz.694 z pózniejszyńi zm' ).
Wartościniematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe jednostka
wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów w przypadku wańościpoczątkowej
przekraczającej 3.500,-zł. W przypadku składnikow o nizszej wartościprzyjęcie do
ewidencji bilansowej ustalane jest na podstawie okresu ekonomicznej uŻyleczności.
Wyjątek stanowią składniki aktywow nabyte po zakończeniu umowy leasingu, ktore
wprowadza się do ewidencji bilansowej bez względu na wartoścpoczątkową.
Składniki aktywów podlegają odpisom amońyzacyjnym począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu oddania składnika do uzytkowania.
Jednostka dokonuje umorzenia składników aktywów stosując metodę liniową.
Wańosci niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe prezentowane
w bilansie, wyceniane są według wańości netto tzn' w wartości początkowej
pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe.

-z-

Jednostka dokonuje wyceny rzeczowych składników aktywów obrotowych
zgodnie z ustawą o rachunkowości w następujący sposÓb:
- materiały - według ceny zakupu ( ań-34, ust.1, pkt. 1) przy wykorzystaniu

metody

FlFo do wyceny

rozchodu, prowadząc

ewidencję

lościowo-wańościową'
produkty w toku produkcji - według kosztu ich wytworzenia ( art.28, ust'3 ),
wyroby gotowe - według kosztu ich wytworzenia ( ań"28, ust.1, pkt. 6 )
Rezerwy na świadczenia pracownicze (świadczeniaemerytalne nagrody
jubileuszowe) nie były tworzone W 2a13 roku ze względu, iz wysokośćtych
świadczeń nie jest istotna dla wyniku Jednostki. W ciągu najblizszych kilku lat nie
zakłada się zwiększonej liczby pracowników przechodzących na emeryturę oraz
zwiększonej liczby wypłat nagród jubileuszowych, które spowodowały by spiętrzenle

_

i

i

wydatków z tego tytułu.

Jednostka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat. Ewidencja kosztów
prowadzona jest w układzie rodzajowym, jak i kalkulacyjnym.
Rachunek przepływÓw pienięŻnych sporządzany jest metodą pośrednią.
Jednostka na podstawie ustawy z dnla 30 kwietnia 2O1Ar. o instytutach
badawczych zgodnte z art.Z.ust.4 prowadziła działalnośćinną niz wymienioną
w ust.'|-3 ww. ustawy. Działalnośćta jest wyodrębniona pod względem finansowym
i rachunkowym.

Jednostka posiada Ceńyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 744
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji od dnia 24.a7.zoffir. w zakresie spełniania
normy PN-EN ISO/IEC 17A25'.2OO5.
Jednostka posiada Certyfikat Akredytacji Jednostki Ceńyfikującej Wyroby
Nr AC 173 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji od dnia 29.07 .2O13r. w zakresie
spełniania normy PN-EN 4501 1 :2000.
Jednostka posiada autoryzację Urzędu Transpońu Kolejowego _ Decyzja Nr
LB-2008/57IWE-A2-2A11 z 28 lutego 2011 roku w zakresie dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2OOBI57/WE (Dz.U.UE L 191 z dnia lS lipca 2008r.).
Jednostka posiada notyfikację Unii Europejskiej od dnia 26 lipca 2007 roku
NB 1940 zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2008/574//E
(Dz.U.UE L 191 z dnia 1B lipca 2008r.).
Jednostka posiada świadectwoNr CCWR-621-137/2afi z dnia 07.03.2013r.
uznanego przez PKP CARGO S.A. producenta wyrobu w zakresie produkcji:
elementów i zespołow hamulcowych.
Jednostka posiada ceńyfikat lso 9001:2008 wydany dnia 17'o4'2o12r. przez
TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. W zakresie konstruowania l badania pojazdów

i

szynowych araz ich elementów

i zespołÓw.

Poznań, dnia 20 marca 20't4 roku'

Instytut Pojazdów Szynowych "TABoR''
61_o55 Poznań
ul. Warszawska 181
Bilans na dzień31-L2-2o13 roku
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Bilans na dzień 3t-12-2o13 roku
na dzień

Bilans - Pasywa

3t-12-2012

21 4L6 7o4,L2
1L 076 3a5,50

A' FuNDUsz wŁAsNY
I. Fundusz statutowv

II. Należn€ wDłatv na kaDitał Dodstawowy (wielkość Ujemna)
III. Udziałv (akĆie) własne (wielkośćuiemna)
fV, Fundusz rezeruowY
v- Fundusz z ahualizacii wcenv
vI' Fundusz badań własnvch
vll. zvsk (strata) z lat ubiesłych
VIfI. ZYsk (strata) netto
IX. OdDisy z zysku netto w ciaEu roku obrotowego
B, ZOBOWTAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA
I. Rezerwv na zobowiazania

750 000,oo

1266 223.06

na dzień
31-12-2013

23 113 4L2,65
LL 076 385,50
1

oso ooo-oo

r 266 223,06

5 194 0s9,36

s a1a 749.56

3 130 040.20

3 902 054,53

27 7023fJ7..L7

18 541 993,57

L3 657 569,44

7 431 {)10,33

I 423 737.9t

4 4n'5 75-9,95

895 178.60
895 178,60

1 551 607.08

1' Rezerua z tvtułU odroczoneoo Dodatku dochodoweoo

2' Rezema na świadczenia emerytalne i Dodobne
- dłUooterminowa

- krótkoterminowa

3_ pozostałe

rezeruv

- flłl

- krótkoterminowe

II. zobowiazania dłuooterminowe
- Wobec iednostek nowiazanvch
2. Wobec Dozostafuch iednostek
a) kredvtv i oożvęki
b) z tvtułu emisii dłużnvchDapierów wartościowych
) inne zoboWiązania finansowe
d) inne

III. zobowiazania krótkoterminowe
1. Wobec iednostek Dowiazanvch

a) z wtułu dostaw i usłuo' o okresie wymaqalności:

- do 12 miesiecv
- Dowvżei 12 miesiecy
b) inne
2. Wobec Dozostałych iednostek
a) kredvtv i Dożvczki
b) z wtułu emisii dłużnych papierów wańościowych
c) inne zobowiazania finansowe
d) z wtufu dostaw i usłuo. o okresie Wymaqalności:
- do 12 miesiecv
- oowvżei 12 miesiecv
e) zaliczki otzvmane na dostawv

5
5

516 080.00

1 100 000-00

n zobowiazania wekslowe

L r30 281,34
633 092.25

o) z wtUłU Dodatków. ceł- UbezDieczeń i innvch świadcŻeń
h] z wtufu wvnaorodzeń

L49 r05.72

I inne

4 233 831-53
L4 oĄ4 73L73

3. Fundusze sDecialne

Iv, Rozliczenia miedzvokresowe
1' Uiemna wańość firmv
2, Inne rozliczenia miedzyokresowe
- dłuooterminowe
- KrorKorermtnowe

L4 o44 731,73

r 639 973,7r

z 4o4 t5a.oz

49 119 OO9,29
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podpis osoby. której powiezono

ksiąg rachunkowych
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1 551

607.08

700 000.00

1 2C6 907.68

610 156.33
247 088,86
3 025 250.38
11 110 943,24
11 110 983.24
10 s52 724.23
558 255.01

41 655 406,22

0
podpis kierownika jednostki

Instytut Pojazdów Szynowych "TABoR'
61-o55 Poznań
Warszawska 181

url.

Rachunek zysków i strat za okres od o1-o1-2o13 do 31-12-2o13

wariant kalkulacyinY

Rachunek zysków

a

za okres
od O1-O1-2o12
do 31-12-2O12
4t 238 559,21

strat - wariant kalkulacyjny

a- pR7YĆHoDY NETTo zE spnzeolżY PRoDUKTÓW.
- od iednostek Dowiazanvch
I. Pwchodv netto ze sDuedażv oroduktów
rT pOv.hÓdv netto ze sDuedażv towarów i materiałów

TovVARÓw I MATERIAŁoW' w wm:

31 6?4 356-51

35 34() 2a8.48

24 L38 044,96
20 t24.53
a 770 3A2.OO
24 9L5 049,53

35 371 94L,73

)4 905 976.77

33 45r,70

9 580 751.00

&I. Dotacie

B- KoszTY SPRZEDANYCH PRoDUKTóW' TowARów I MATERIAŁóW' w tym:
I. Koszt WYtwouenia sDuedanych Droduktów i dotacji
il' WańośćsDuedanvch towarów i materiałów

zYsK fsTRATAl BRUTTo zE SPRZEDAżY (A-B)

D. KOSZTY SPRZEDAZY

KoszTY oGóLNEGo ZARZADU

5 A9A 270,73

9 732,76
7 s13 505,96

3 a21 620.66

3 628 s35,O4

1 781 152,86
800.00
543 747.40
736 577,46
692 9AA,O7

zvsk ze zbvcia niefinansovwch aktywów tmałych

trI. Dotacie
trTI-

2A 346.75

2 076 65f),07

F- ZYSK/STRATA zE SPRZEDAżY (c-D-E)
6_ PozosTAŁE PtlzYcHoDY oPERACYJNE
'L.

lnne ozvchodv oDera&ine

pozoSTAŁE KoszTY oPERAcY.lNE
i. strata ze zbvcia niefinansowvch akwwów tMałych

l{-

II. Aktualizacia wartości akwwów niefi nansowych
fTT,

-

692 988,07

Inne koszl-v oDeraffine

zYsK (STRATA) z DzIAŁALNoścr openncY:lEJ (F+G-H)
PRZYCHODY FINANSOWE
Dvwidendv i udziałV w zvskach, w wm:

'-I.

- ^i iAdń^ct.L

za okres
od O1-O1-2O13
do 31-12-2013
32 42A 555.49

643 74L.40
136 890.23

783 392,53

783 392,53

Ż96 7Ż5.7o

229 509.74

33L 499,76

211 649.69

252 562.23

- Orlsetki- w tvm:
_ dla icrlnÓśtek nowia7anvch

7A 937.53

1 985.06

211 689,69

3 13(l (l4(l-20

3 902 054.53

3 130 040,20

3 9(}2 ()54.53

3 13O O4O,2O

3 9O2 054,53

zYsK asTRATAl z DzIAŁALNoscI GospoDARczEJ (I+J-K)
{. WYNIK zDARzEŃ NADzwYczAJNYcH (M.I._M.lI.)

zvski nadzwvŹaiBe
tT Straiv naalTwvoaine
\ł" zYsK (STRATA) BRUTTo (L*M)
}..PODATEK DOCHODOWY
- PozosTAŁE oBowlĄzKowE zMNIEJSZENIA zYsKU (zwIĘKszENlA sTRAw)

t

7AO 671-.63

3 8AZ 250,02
231 494,20

nńu'ir7en\/.h

II. Strata zezbvcia inweswcii
III. AktuaIizacia wańości inwestvcii
fV- Jnne

7-

3 164 414.86
Ż96 72s'r'o

u. Odsetki, w Wm:
- od iednostek Dowiazanvch
f,II- zvsk ze zbvcia inwestvcii
trV Aktl!ali7acja wańości inwestvcii
V. Inne
<- KOSZTY FINANSOWE

3 aa4 97(),92

x_

Nr.

zYsK (STRATA) NETTO (N-O-P)

2011,
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Zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od o1-o1-2o13 do o1-o1-2o13
Zestawienie zmian w funduszu własnym
r' Fundusz własny na początek okresu (Bo)
- korelr*v hłFdów no.|ctawowvch

I.a. Fundusz własnv na Doczatek okresu (Bo). oo korektach
1. Fundusz statutowv na oocŻatek okresu

za okres

od O1-O1-2O12
do 3I-a2-2O7.2
19 636 667,92
19 636 667,92
11 076 385.5(

za okres
od O1-O1-2O13
do 3L-L2-2OL3
21 416 704.12

zL

4r"6 704,12

076 385,5t

1.1. Zmianv funduszu statutoweoo
a) zwiekszenie (z wtułu)
- zvsk za rok ubieofu

b) zmnieiszenie (z wtułu)

1.2. Fundusz statutowy na koniec okresu
2. Należne wołatv na kaDitał Dodstawowv na Doczatek okresu
2.1. zmianv należnvch wołat na kaDitał oodstawowv
a) zwiekszenie (z wtułu)

11 076 385.5(

11 076 385,5C

250 000,0(
500 000.0c
500 000,0r

750 000.0c
300 000,0(
300 000-oc

500 000-0r

300 000.0(

1

750 000-0c
266 223,0e

1 050 000.oc
266 2Ż3,oe'

1

266 Ż23'o(

L 266 223,0t

b) zmnieiszenie (z tVtUłU)

z'2. Należne WDłaty na kaDitał oodstawowy na koniec okresu
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
a) zwiekszenie
b) zmnieiszenie
3.1' Udziały (akc'ie) własne na koniec okresu
4. Fundusz rezerwowv na DocŻatek okresu
4.1. Zmianv funduszu rezemoweoo
a) zwiekszenie (z Mułu)
- emisii akcii DoWVżei Wańości nominalnei
z oodziału zysku (ustawowo)
z podziału zvsku (Donad wymaqaną ustawowo minimalną WańośĆ)
7 D7es7acowania środków truafuch
b) zmnieiszenie (z tvtułu)
- pokrycia straty

umozenia akcii Własnvch

4.2. Stan funduszu rezemoweoo na koniec okresu
5. Fundusz z aktualizacii wvcenv na Doczatek okresu
5.1, Zmianv funduszu z aktualizacii wvcenv
a) zwiekszenie (z wtułU)

b) zmnieiszenie (z tVtUłU)
zbvcia środków trwałVch

5.2. Fundusz z aktualizacii wvcenv na koniec okresu

za okres
od O1-O1-2O12

Zestawlenie zmian w funduszu własnym

do 3tłL2-ŻoL2

t 427 635.7t
i 766 423.6'

6. Fundusz badań własnych na początek okresu
6.1. zmiany funduszu badań własnych
a) zwiekszenie (z tvtułu)
- Dodział zysku za rok poprzedni

b) zmnieiszenie (z wtułU
-

za okres
od O1-O1-2O13
do 31-12-2O13
5 194
624
2 430
2 430

3 766 423.62

3 766 423-6t

)

059,36
690.24
040,2A
040.24

1 805 350.00

finansowanie badań Własnvch

6.2. Fundusz badań własnych na koniec okresu
7. zvsk (strata) z lat ubieołVch na Doczatek okresu
7 'L. zvsk z lat ubieqłych na początek okresu
- kÓlFLtv hłFdóW nn.lŚtawowvch
7 -2' zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiekszenie (z tytułu)

5 194 059,36
5 616 423.62
5 616 4Ż3'62

5 818 749.56
3 130 040,20
3 130 040.20

5 616 4Ż3 .62

3 130 040.20

5 61.6 423.62

3 130 040,20

1 250 000.00
500 000.00

2s0 000,00

- DodziałU zvsku z lat ubieołVch
b) zmnieiszenie (z tvtułu)
DŹeznaczenie na fundusz Inswtutu
- oreznaczenie na fundusz naqrÓd
Drzeznaczenia na fu ndusz rezerwowy
- Dzeznacenie na fundUsz badań własnvch
- Dlzeznaczenie na fundusz świadczeń socialnych
7.3. zYsk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. strata z lat ubieqłYch na Doczatek okresu
- korektv błedÓW Dodstawowvch
7.5' Strata z lat ubieołych na początek okresu, po korektach
a) zwiekszenie (z tytułu)
- Dueniesienia stratv z lat ubieołvch do Dokrvcia

3

7

300 000.00
2 43r] 040-24
150 000.00

66 423 ,62

100 000.00

b) zmnieiszenie (Z tvtułu)

7.6. Strata z lat ubieqłych na koniec okresu
7 '7. zvsk (strata) z lat ubieqłVch na koniec okresu
8. Wvnik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odoisv z zvsku
lI. Fundusz własnv na koniec okresu (Bz)

ltt. runousz wrasny po uwzglęonrenlu ProPonowanego
sfaw)

3 SO2 054.5
3 902 054.5

3 130 040,20
3 130 040.20

21 4L6 7(J4.L2

Poqzla{u zysKu tPuKrycrd

2t oL6

708,12

23 113 412,65
''

Ęą? 47) R.
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Rachunek przepływów pieniężnych za okres od o1-o1-2o13 do 31-12-2o13

metoda pośrednia

za okres
od O1-O1-2O12
do 3L-12-2O12

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

ffi

I. Zvsk (strata) netto
TT- Korektv razem

iŃrrżnvcx z ozrłrłlloścloPERAcYJNEJ

3 130 040.20
(q)7 i)7.6))

(800.00.)
(a

(559 821.04
(1i) 147.30

7\7 4ą5.69

7 182 804,72

śnooxów PIENIĘżNYCH z ozrłrłlłośctINWESTYCYJNEJ

3 296 644.92
(4 272 806,54

2 965 979.62\,

s 705 632.32',,

2 2{J2 77.2.58

(3 778 162,27)

800.00
800,00

1. zbvcie Wańościniematerialnvch i Drawnvch oraz neeowvch akwwów truałVch
Ż. zbvcie inwestvcii w nieruchomości oraz wartościniematerialne i Dra
3. z aktvwów finansowvch' w tvm:
a) w iednostkach Dowiazanvch
b) w Dozo+afuch iednostkach
- 7hvaiF ektvwów finanśowvch
-.1!
- cnłrtr

3 902 054.53
(7 6A0 2L6.80
885 348,54
( I 985.Ub

7 945 2A7.44
7A 937.53

Amorwzacia

2. zvski (straw) z t\^ułu różnic kursowycb
3. odsetki i udziałv w zvskach (dvwldendv)
7Vsk astrata) 7 d7iałalnościinwestvwinei
5, Zmiana stanu rezeru
6. zmiana stanu zaDasóW
7 ' 7ńiana stanl] należności
8' zmiana stanu zobowiazań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŻYc.ek i kredytów
9. zmiana stanu rozlieeń miedzvokresowvch
10. lnne korekw
ItI- pruebłWv bienieżne netto z działalności oDeracvinei (l+/-II)

B. PRZEPŁYWY

za okres
od O1-O1-2O13
do 31-12-2O13

.lvilldziałvwzvękach

'

l.l7ielńnvrl\

nażveev

_ inne Wnł\/W 7 akfvwów finansowvch

4' Inne wDłVwV inweswcvine

785 933.66
785 gji.55

IT. Wvdatki

i orawnvch oraz zeaowch akwwÓw trwałVch
2. Inweswcie w nieruchomości oraz wartościniematerialne i prawne
. Nabv.ie wańości niemateńalnvch

865 299.38
865 299-38

3. Na aktvwa finansowe. w tvm:
a) w iednostkach Dowiazanvch
b) w DozostałVch iednostkach
financowvah
- nahv.ic ekfuńw
- Udzie|one DożYaki dłUooterminowe

4- Inne wvdatki inwestvffine

(78s 133.66t

IIt. PrzeDłvwv oienieżne netto z działalności inwestvcvinei (I-ll)
c. PRzEPŁYl^tY ŚRoDKÓW PtENrEżNYcH z DzIAŁALNoŚcI FrNANsoWEJ
I. wDłVWv

(85s 299,38)

?q6 7)5.10

237 494.20

296 725.rO
33r 499.76

23r 494,20
2 477 039.69

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentÓw kapitałowych
ora7 donłat.ln

kenifałll

2. Kredvtv i DożVcki
3. Emisia dłUżnvch oaoierów wańościowvch
4- Jnne wnłVwv finanŚowF

IL Wvdatki

1' Nabvcie udziałów (akcii) własnvch
- Dwidendv i inne wvDłatv na uea właścicieli
3. Inne, niż WyDław na ue@ właścicie|i' wydatki z h^ułu podziałU zysku
4. sDłatv kredvtów i DożvEek

2 205 350.00

5. WvkUD dłużnvch DaDie.óW Wańościowvch
z h/tUłU innvch zobowia7ań finansowvch

6_

7 płatnÓśai 7ohÓWiń7eń z trrhlłrl rtmów leaśinotl finanśowPd

252 562.23

8. Odsetki
9. lnne wvdatki finansowe

7A 937,53

(34 774.66)

IIl- PrzeDłvW Dienieżne netto z działalnościfinansowei (I-II)
D. PRZEPŁYVVY PIEN!ĘZNE NETTo RAZEM (A.III +/- B'III +/- c.lll)
E' BILANsol'vA ZMIANA sTANu ŚRoDKow PIENIĘŹNYCH, W TYM
'

ńiAńioinr,.h

ż hln},l

1 382 804.26
a 338 {J74-37
44 729,49

rAżńi. v'rr

a 495 871.54
I A7A 675-44

sRoDKI PIENIĘZNE NA PoczATEK oKREsU
G. ŚRoDKI PIENIĘżNE NA KoNIEc oKREsU (F +/- D)' w TYM
F.

201ł _03- 2
ksiąg rachunkowych

(2 185 s45,49)
(6 829 007,14)
(6 aoa 733.3a)

I

-

;;;;

0

20 273.76

A7A 675,84

3 o49 664.70

372 765.64

- o ooraniaonei moźliWościdVsDonowania

podpis osoby' której powierzono prowadzeni€

211 689-69

834 883,71

z

S'ta';ł*c#

podpis kierownika jednostki

SBTYTUT

FioJ/{Żix}ń/ srYilc|l^//cH'TAsof,'
Li' słbrr:*cka 131
61-O55 POZl.lAli

r+rP

777-00-03,096 RFOON 0000]00't

lNFoRMACJA o zARZĄDzANlU sKŁADNlKAM| MlENlA
TRWAŁEGo zA 2a13 RoK

1)

Szczegołowy zakres zmian Wartościgrup rodzajowych aktywÓw trwałych.

WartoŚci niematerialne i prawne:

WańośĆbrutto
na 01.01.2013r.

Zwiększenie

Zmniejszenie

WańośĆbrutto
na 31 .12.2013r.

323.980,V7

18.850,00

0

342.834,77

Zwiększenie wartośc niematerialnych i prawych jest wynikiem zakupÓw licencji na
specja istyczne oprog ra mowa nia kom puterowe.
I

Wańoścumorzenia
na 01"01.2013r,
311.025,57

Zwiększenie

Zmniejszenie

17.869,08

0

Wańośc umorzenia
na 31 .12.2O13r.

328.894,65

Rzeczowe aktvwa trwałe:

Srodkitrwałe
wg KŚT
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa

0
1

2
3

4
5
6
7
8

Razem:
Srodkitnlvałe
w budowie
ogółem:

Wańośćbrutto

Wańośc brutto

Zwiększenie

Zmniejszenie

8.957"651,62
5.901.536,10
4.174.357,23
14.374,O8
2.623.084,58
30.012,56
12.612.684,68
3.807.786,06
3.585.825.00

0
0
0
0
48.174,79
0
752.949,59
0
45.325.00

0
0
0
0

0
0
0
228.096,09

L957.651,62
5.901.536,10
4.174.357,23
14.374,08
2.671"259,37
30.012,56
13.365.634,27
3.807.786,06
3 403.053.91

41.747.311,91

846.449,38

228.096,09

42.325"665,20

530.625,52

0

530.625,52

0

42.237.937,43

846.449,38

758.721,61

42.325.665,20

na 01.01.2013r.

'0

na 31 .12.2O13r.

Zmniejszenie wartościśrodkÓw tnruałych nastąpiło w wyniku likwidacji W pełni
zamońyzowanych, niesprawnych, technologicznie przestarzałych i nieprzydatnych
19 sztuk urządzen pomiarowych z grupie 8 KST o łącznej wańości początkowej
228.096,09 zł.

-2-

Srodkitnruałe
wg. KST

Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa

Stan umorzenia
na 01 .01.2O13r.

0

895,765,16

1

2.587 "284,51

2.450.536,39
14.374,08
2.372.411,15
20.326,06
9.814.813,85
3.006"294,92
3"486.875,32

2
3
4
5
6
7
8

Razem:

24.648.681,44

Zmniejszenie

447.882,58
173.030,79
143.975,06
0
109.866,54
3.749,61
755.537,91
1U.155,22
49 281 75

0
0
0
0
0
0
0
0
228.096,09

1.343.647,74
2.760.315,30
2.594.511,45
14.374,08
2.482.277,69
24.075,67
10.570.351,76
3.190.450,14
3 308 060 98

228.096,09

26.288.464,81

1.867.479,46

Zestawienie nabvtvch wańości niematerialnvch

finansowania:

Nazwa

Nr

wg KST
053

Stan umozenia
na 31 .12.2013r.

Zwiększenie

i

prawnvch wraz

WańośĆ
brutto

Program komputerowy:
Upgrate Altium Designer Summer 08
do Altium Desiger
- Upgrate Altium Desinger 12 do Altium
Desinger 13
Licencja na użytkowanie programu
STM

ze

zrodłem

Zrodło
finansowania

-

-

RAZEM:

12.000,00

środkiwłasne

3.150,00

środkiwłasne

3.700,00

środkiwłasne

18.850,00

Zestawienie nabvtvch środkÓw tnnrałvch wraz ze ŹrÓdłem finansowania:

Srodek
tnłały
ws KST
411
491
653
664
801

803
808

Nazwa

Wańość
brutto

Wieńarko-f rezarka
Zespoły komputerowe
Klimatyzator pzenośny
Rozbudowa stanowiska'17SB
po m ieszczenie dŹwiękochłonne
Kalibrator NMEL 7000s/n
Kopiarka Canon iR2520
Fazowarka ręczna EKF
I

RAZEM:

Zradło
finansowania

6.690,00
41.484,79
2.184,55

środkiwłasne
środkiwłasne
środkiwłasne

754.765,44
40.290,00
2.538,00
2.497.00

środkiwłasne
środkiwłasne
środkiwłasne
środkiwłasne

846.449,38

-3lnwestvcie długoterminowe

_

nieruchomości:

Na pozycję nieruchomości składają się wańośćprawa wieczystego uzyikowania gruntu
(wańośćbrutto 225.216,11 zł) oraz budynkÓw (wańośÓ brutto 70.'l68,89 zł), ktorych
jednostka nie uzytkuje, a z których osiąga korzyści ekonomiczne w wyniku zawartych
umow najmu.
WańoŚć brutto
na 01.01.20'13r.

Zwiększenie

Zmniejszenie

WańośĆbrutto
na 31.12.2013r.

295.385,01

0

0

295.385,01

Zwiększenie

Zmniejszenie

WańośĆumorzenia
na 31 .12.2413r.

13.015,03

0

88.760,00

Wańośćumorzenia
na 01 .41.2O13r.

75.744,97
2)

lnstytut posiada prawo wieczystego uzytkowania gruntu o łącznej powierzchni
78.315 m2. Łączna wartościprawa wieczystego uż$kowania gruntu na dzień
bilansowy wynosi brutto 9.182'867'73 zł' CzęśĆprawa wieczystego uzytkowania
gruntu o wartości brutto 225.216,11 zł znajduje się W pozycji bilansu
nieruchomości.

3)

lnstytut na dzień bilansowy nie posiada nieamońyzowanych lub nieumarzanych
środkÓw tnrałych używanych na podstawie umÓw najmu, dzieżawy i innych umÓw,
w tym z tytułu umów leasingu.

4)

Zobowi ązan a zabezp eczo ne n a majątku
i

i

l

n

stytutu

:

W roku 2009 ustanowiono na rzecz Banku Handlowego w Warszawie SA oddział
w Poznaniu dwie hipoteki kaucyjne o Ęcznej wańości 7.750.000,- złotych tytułem
zabezpieczenia udzielonych limitow kredytowych o łącznej wańości do 6.000.000,złotych.

Czynnośćustanowienia hipotek nastąpłłana podstawie zgody wyrazonej przez
Ministra Skarbu Państwa w dniu 26 marca 2009r.- pismo znak DER|R-ŁV-554-69/09
(DERiR/wn.69401431lo9). W dzień bilansowy 2013 roku wańośĆlimitÓw
kredytowych jak i wańośćzabezpieczeń hipotecznych nie uległa zmianie.

5)

6)

7)

8)

lnstytut w 2013 roku nie dokonał sprzedaży składnikÓw aktywów trwałych zgodnle
art.17. ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2A1Ar. o instytutach badawczych

z

lnstytut

w 2013 roku nie

W zakresie
art'17. ust.3 ustawy z dnia

dokonał zadnej czynnoŚci prawnej

rozporządzenia składnikami aktywÓw trwałych zgodnie
30 kwietnia 2O1Ar. o instytutach badawczych.

z

lnstytut w 20't3 roku nie dokonał zadnej czynności prawnej polegającej na tworzeniu
spółek kapitałowych, nabywaniu akcji i udziałów w spÓłkach zgodnie z ań'17. ust.S
ustawy z dni 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych.

odpisy aktualizacyjne środków tnruałych nie wystąpiły.

Poznań, dnia 20 marca 2014 roku.
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(ŁE C'o RE VIDE NTA

Dla Minis tra Gos podarki, olganu zaf;rvierdzaj ąc e go s prawozdanie finans owe
InsĘ.tutu Poiazdów Szynowych ,,TABOR'' w Poznaniu
1' Pzeprowaclziliśm-r. badanic załącz'<>negr> sprawozdania finansowego
,,l'Ai}OR' 'ł,:;iec!'z.lbąv, I)ilznaniu, ul. \7arszawska 181, obejmującego:
wprclłaclzen ic dtl

s

p ra r'ł-iy,dania

f

inans o'we go,

bi1ans sporzłydzony rn dzień 31 grudnia 2013 roku,
sumę 4L 655 4a6,22 złotyh,

rachirnck zpków

i

strat

za

Insr,7trrtu Pojazdów Szynorł1ch

kóry po Stronie aktnróv' i pas1łvów :yĄ.aĄe

rok obrotowy- od 1 stpzrua 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

qkaĄący'z'tsk netto w kwocie 3

9O2 054,53 z1otych,

zestiiwienie zmian w fundtrszu vłasn}.rn za rok obrotowy od 1 st1rcznia 2a13' roku do 31 grudnia
2013 rolnr v"1łaĄącc z.vięlszenie furrdusz-u vłasnego o kw-otę 1 696 7O4,53 z}<ltych,

rok obrotowy od. 1 st}cznia 2013 roku do 31 grudnia 2a1'3
pienięznych o kwotę 6 829 aa7 J4 złotych,
środków
r,^ni"1rr"r.i" ,i"r',,

l:achun,''k przepływóv. pienięzn1ch za

roku w1ł<a)uj ai.y

citlclirrkrlwr: inf ormac jc i objaś nicnia.

)

z obowią!Ąąc}mi przcpisami.sprawozdani;i finanstlwegc, r-'dp'lv'1'''dzia1n.l''
jest zobowiązany do zapcr'r'nicni"', ;łb1'
1.r, lo,r,'r*'ik j,,.{nostń' Ponaclto Kierownik Jódnostki_
29 ur,rc:'nia i994 r'
sp."v,q1',,Jar'i.: linans,lwc spcłnrało w1rrragarua przesidztane w ustawic z dnia
z'warr''i cla1cj
zmianarni),
,.,'.ach,r,rkr-,lści (rcksL -1.jnolĘ I)z'\].i zali r. poz.33a'z poźrttejsz'1ml

'1.4 \p()t7'r\d,'/ctrir: zqoclnego

',Lrstawą
3.

<l

rachunkowości''.

Naszyn zadaniem bfo z,badanie i w}razenic opinii o zgodnośc: 7' w)xrngającrni ZJstosowanl'l
i jasrlrl
,u'Jom (polfuĄ! rachunk l-ościtcgo sprawoz-darua finarrsowego Ora7' c7ł rzctclnie
jak
tcz: rł1nilr
p.'.drto*l.o'nr'o, *" l^,szłĄtkich irtot'rfh aspekach, S}tuację ma.la1kowa i finansową,
jegc'
poclstawę
stańowrącirch
rachunkowych
ksiąg
iir*.r-"_'1. Jcdnostki oi^, o prawdłbwosci
sporz.ądzenta.

1]aclanie sprawo;łdarria iinansowego p?-eprowadziliśmystoso'vrue do postanov'ieri:
r

<;zd'ziałtl Z tstarv-y

<,

raclrrrnkowoś ci,

kra1orvy:b starlcl'ard<jw rcwizji finansowej, wplanych przez' Krajr>wą ll.adę I}iegłych Rcv'idcntrjri''

'ł 1)<l1scc.

Raclanic sprr-twozclania finarrsowegcl zaplant;rvaliśmy 1 pzeprowadziliśrny w taki sposób' ab-v* yz1łiuc:
*,1"r,r.'ie Jpirui o sprawozdaniu. 'w sz-cz.ególności badanic
;ac,j,ln"ln,i pewnośt1' poz'walającą
'"
,.u;i*.*j,] ,p.,,*-d".'.,i" puprn*os.i za.t.lsowanlthprzezjednostkę zasad (polit}4.i) rar:lrunkowości

,pr"*,l'"oi" * p.'l'-nza1'acej -i"rr." v'sposób 'Łl*|")2 - r1owo'ióv_
''
finans,-lwpn lak
; ,;Ń;''kięgo*yh, z'!łirphwinikają \iczby infrlrmacje 7'awa1aę w sprawozdaniu
'
, ,.ńr)ąryr,h ']znc.r*kćr*.
i c ał o

s

c itl

wą

()c c

n(

s

p raw(

-,z'dania f irrans owc gtl.

[Jrvłzam-l''' zc bacianie d()starcz\ło rł,1ritarczającej podstawvdo

wya'enia opinii'
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Naszyn zclanienl zbadane sprawozdanie finansowe we wszptkich istotnych aspekach:

_
-

i finansowej Jednostki
przedstawi a rzet'e\rie i jasno in{ormacje istotne dla ocenys1tuac;i majątkovrej
'na
od 1' stycznra 2a1'3
obrotowy
rok
za
jej
jaktez
finansowego
wplku
roku,
2d13
grudnia
dzień 31
roku do 31 grudnia 2013 roku,

zostało sporządzone zgodnie z wymagi1ąc1.rni .zastosowal"ia zasadami (poliqŁ! rachunkowości
oral napodst"-i" p."*.idło*o prowadńn1ch l"Ę rachunkow1ch,
treśćsprawozdania finansowego przepisami praw"
jest zgodne z wpływ?)ą:)n*'
1

.'"

.

postanowreruamt statut'lJ Jednostki'

anusz

1C200

Kluczow}' biegły
badanie w imieniu

re

widcnt

p

rzeprowad zający

rII-B SARNoVSKI & \(/IŚNIE\trSKI Sp.
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z

oznań, ul. Bluszc z'owa 7
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łi

f

inansov'ych'

nurner erwiden c yjnY 29 i 7

Pcznari,

dnta 29 kwictnia 2014 roh;"

Biuro firmy w Poznaniu: ul. Wojskowa 4, 60-792 Poznań, Polska, tel. (0) 61 866 67 BB, fax' {0) 61 866 68

2l

*mail: biuro@hlb.pl, www.hlb.pl
siediba firmY: ul.

BlWoWa

7, 61478 Ponań,

NIP 783 15 06 880, BEGoN 634580099,

Polska W8nośćkapitab ókładowego;

KRs 0000190899,

HLB sam0wski & Wiśniowski sp' z o.0' is a memb€r

100 000 PtN

Nr rechunku 71 1090 1854 0000 0001 0239 0s45

of Ht3 |mefnati0nsl. A wońdwids nstwort o{ indepBndent accountin!

fims

and business

advis6

MII{I5TIR

G*5p$$AR.|(ł

rrrry

llxls

DNP-IV-O3 22O -O -44 l Łl,i,ął .ł{ rt}{

Warszawa,

4Li

tt

łrr''ry

2014 r.

POSTANOWIENIE NrĄTnł
o zatwrcrdzęniu Sprawozdania finansowego i podziału zysku instytutu
badawczeso o nazwie InstytutPojazdow Srynowych ,,TABOR"
z siedztbąw Poznaniu za 2013 r.
Na podstawie art' 53 ust. l ustawy z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz.

330

zpóźn.zm.)oraz aft. 18ust. 13iart.19 ust.5 ustawyzdnia30 kwiętnia2010r. oinstytrrtachbadawczych(Dz.U.
z2010 r. Nr 96, poz. 618, zpóźn. mr.) postanawiam, co następuje:

1.

2.

$1

Zatwrcrdzam sprawozdanie finansowe instytutubadawczego o nazwię Instytut Pojazdów
z siedzibąw Poznaniu zarok20l3.
Szynowych
',TABOR''
Sprawozdanie finansowe składa się z:
1) bilansu sporządzonego na dziefi 3I grudnia 2013 r.' który po stronie aktywów
i pasywów zamyka się sumą 4L655.406,22 zł,
2) rachunku zysków i strat, ktory za rok obrotoł\y od dnia 1 stycznia 201'3 r. do dnia
31 grudnia 2012 r., wykazuje zysk netto w wysokoŚci 3.902.054,53 zł,
3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdanl'a finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
4) zestawienia zmlan w kapitale (funduszu) własnym, za rok obrotowy od dnia
1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2073 r., wykazującego zwiększenie kapitału
(funduszu) własnego o kwotę I.696.704,53 zł,
5) rachunku przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznta 2013 r. do dnia
31 grudnia 2013 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pienięznych o kwotę
6.829.007,I4 zł.

$2

Zatwterdzun następujący podział zysku osiągniętego przez instytut badawczy
Instytut Poj azdów Szynowych,,TABOR'' z siedzlbąw Poznaniu za r ok 20 13
1) fundusz rezerwowy
320.000,00 zł,
2) fundusz badan własnych
3.002.054,53 zł,
:

3) fundusz Świadczeń

socjalnych

580.000'00 zł.

$3
Do sprawozdanta finansowego dołączono raport i opinię biegłego rewidenta.

$4
Postanowienie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

o

nazwie

