
 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

ZA ROK 2019 

 

Informacja na temat rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 - Centralnego 

Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, z siedzibą  00-701 

Warszawa, ul. Czerniakowska 16,:   

 

 

I. Informacje ogólne 

 

 Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazuje sumę bilansową 

78 413 461,82 zł  

 Rachunek zysków i strat, w układzie kalkulacyjnym za okres od 1 stycznia  

do 31grudnia 2019 r. wykazuje zysk netto w wysokości           3 257 713,18 zł  

 Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią za okres  od 

1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę                                                                    1 776 458,40 zł   

 Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 

2019 r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego w stosunku do roku ubiegłego o 

kwotę 1 267 400,08 zł 

 

II. Przychody i koszty 

 

 Przychody ze sprzedaży:        57 889 421,03 zł 

 Koszty wytworzenia przychodów:       54 527 442,85 zł 

 Wynik finansowy – zysk brutto:              3 361 978,18 zł 

 Podatek dochodowy:             104 265,00 zł 

 Wynik finansowy – zysk netto:         3 257 713,18 zł 

 



 

 

III. Podział zysku 

 

Instytut zgodnie z ustawą o instytutach badawczych planuje przeznaczyć zysk netto 

za 2019 rok w wysokości zł 3 257 713,18 na cele statutowe w rozbiciu na: 

 

 fundusz rezerwowy w wysokości – zł………………..……….............   260 700,00 

 fundusz nagród w wysokości – zł……………………..…..…...........   1 350 000,00 

 fundusz badań własnych – zł…………………………………..….....   1 447 013,18 

 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zł..................................   200 000,00 

 

IV. Pozostałe informacje 

 

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące 

oddziaływania na populacje koronawirusa SARS-CoV-2. W pierwszych miesiącach 

2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał 

dynamiki i objął wiele krajów. Kierownictwo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – 

Państwowego Instytutu Badawczego, uważa taką sytuację za zdarzenie 

niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019,  lecz za zdarzenie, 

które po dacie bilansu będzie wymagać dodatkowych ujawnień. Ponieważ w chwili 

publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja jest nadal dynamiczna 

kierownictwo Instytutu uważa, że nie jest obecnie możliwe przedstawienie 

szacunków ilościowych wpływu tej sytuacji na jednostkę. Kierownictwo będzie nadal 

monitorować potencjalny wpływ COVID-19 na działalność Instytutu i podejmie 

wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić jego negatywne skutki. Ewentualny wpływ na 

działalność Instytutu zostanie uwzględniony w sprawozdaniu za rok 2020, jednakże 

nie stanowi zagrożenia dla kontynuacji jego działalności. 

 

 

Warszawa, dnia 20.03.2020 

Sporządziła: Jolanta Patalan 


