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wzłigr'

Wyszczególnienie

1

r. F'undusz (kapitał) własny na początek okresu (Bo)
- korekty błędów podstawowych
I a. Fundusz własny napoczątek okresu (Bo), po
korektach
1. F'undusz (kapitał) podstawowy-własny, statutowy
L .I . Zmiany fi.rnduszu statutowego
a) zwiększenie z tyfułu:

b) zmniejszenie

1.2.

z t1tułu:

Fundusz (podstawowy) statutowy na koniec okresu

2. Fundusz (kapitał) zapasowy
2.1. Zmtany funduszu zapasowego

a)

zwiększenie z tytułu:

b)

zmniejszenie z ty'tufu:

2.2. Stanfunduszu na koniee okresu

3. Fundusz (kapitał) z aktua|izacji w1'ceny na
początek okresu
3.I. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie z tytuŁu:

b)

zmniejszenie z tytufu:

Zmiany w składnikach
funduszu
w roku 2011
^L-^r^--.-,poprzednim
uur
ULUYYy[r
1

2

J

5.796.622,04
5.810.887,41
o
n
5.796,62Ż,04 ......5.810.887.41
0
0
0

0

0

n

0

o

5.238.165,52

f)

n

.....5.238.165,52

0

o

0

o

5.238.165,52

5.238.165,52

716.42s^37

716.425,37

0

tl

0

0

3.2. Fundusz

z akflalizacji vłyceny na koniec okresu

4' Pnznąłqłe frrnrlrrsze rp7pł'rx/nlvp nq nnnzqfek nlrrecr

4.I. Zmlany pozostałych funduszy rezerwov/ych
a) zwiększenie Z t}'tułu:

b)

a
J

2

1

zmniejszenie z Ęrtułu:

230.550,71

230.550,71

0

.....0

o

0

0

n

4.2.Pozostałe fundusze rezelwowe na koniec roku

.230.550,7r

.......'.Ż30.550'7I

Zysk (strata) z lat ubiegĘch na początek okresu
5.I. Zysk z lat ubiegłym na początek okresu
- korekty błędów podstawowych

453.180,54.

.........388.519,56

5.

5.2. Zysk

z lat

ubiegłych na początek okresu, po

korektach
a) zwiększenie z tytułu:

b)

zmniejszenie z Ęrtułu:

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Strata z lat ubiegłych na początekokresu

-

korekty błędów podstawowych

5.5. Strata

z

lat ubiegłych na początek okresu,

koręktach
zwiększenie z Ę'tułu:

a)

b) zmniejszęnie z

t1'tufu:

.....zysk netto 2009...

pó

0
0

n
n

0

n

0

0

0

0

................0

o

453.180,54

......3 88.519,56

n

............."........0

453.180,54
....0

......3

88.519,56
0

64.660,98 ...........14.26s,37
64.660.98

.....zysk netto 2010

5.6. Strata zlatubiegłych na koniec okresu
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6.

c)

........................0

.........,14.26s,31
..........I4.265,37

zysknetto

328,50

strata netto

odpisy zzysku
......5.91 t.215,91

II. Fundusz własny na koniec okresu (BZ)

.....5.810.997,41

III. Fundusz (kapitał) własny po uwzglednieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

\

........................0

328,5A

Wynik netto

a)
b)

........374.254,19.
........388.519,56

.Warszawa

3

......5.81]l215,91
.....5.810.897,41

I.03 .20 IZt.
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Informacja dodatkowa
Instytut Sportu prowadzi działalnośćna podstawie:
(Jstauły z dnia 25.07']985r. o jednostkach bądawczo-rozwojowych
(Dz. U I{r.44
poz.I94 z roku I99I z późniejszymi zmianami)

rozporzqdzenia Ministra Finanlsów z-dł+ia G7.&8.t99]r. w spra'vvie zasa'd gosporjąr,ki
finansowej jednostek badawczych (Dz.'Min. Fin. 28 Nr. 72 poz.3l5).

rozporządzenie Ministra Nąuki

z dnia ]2 grudnia

200l] r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczoromvojowych ( Dz.U. l,{r 15 j poz. l7d4)

Instytat Sportu jako jednostka naukowo-badawcza zatrudnia 69 pracowników na
dzień 31.12.2011 r.

o 7
o 3
. 18
o 28

o

profesor
dr habilitowanych
doktorów
techników

z

wylcształceniem wyższym

19 pozostałe stanowiska

Wpływy Instytutu pocltod7q z następujqcych źródeł:

o Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

.

o

.

o

Wyższego
Zwiqzki Sportowe
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie
Certyfikaty
Ministerstwo Sportu i TurysĘki

Instytut prowadzi samodzielnq gospodarkę w ramach posiadanych
środkow, kieruje

się zasadami efekąłwnościich wykorzystania. Podstawq gospodarki InsĘtutu
spoitu
InsĘltutu'. Z iotacji

jest plan Rzeczowo-Finansowy ustalany przez nyi"lctri"
^
Nr'Jr._--vl,LollL

\

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest finansowana działalnośćstatutowa w
wysokościfaktycznie poniesionych kosztów zadań, na które zostajq ustalone dotacje.

Rozliczenia z Ętułu prac wdrozeniowych

i

anĘdopingowych w InsĘtucie Sportu
dokonywane Sq na podstawie kąlkulacji oraz umów pomiędzy Komisjq do Zwalczania
ingu

D op

or

az Zw i qzkam i Sp or t owy mi.

Księgowośćprowadzona jest w oparciu o ustawę o rachunkowości.

Wycenę aktywów

e
a
o
"a

i

pasywów ustala się:

środkitrwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub
wartościpo alctualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
Zapasy rzeczowych sWadników majqtku obrotowego wg cen nabycia
należnościi zobowiqzania w kwocie wymagajqcej zapłaty
środki pieńiężne, kapitafu oraz pozostałe aiĄruva-i pasywa wg wartościnominainej.

opracowany plan kont składa się

.
.

C

z:

wykazu kont księgi głównej - konta syntetyczne
wykazu kont analiĘcznych dostosowanych do potrzeb InsĘtutu Sportu
komentarza do zaWadowego planu kont uwzględniajqcego zagadnienia branżowe

akfuów trwałych netto na dzień 3 ].12.20I ] roku wynosi 2 ] . 544'020,40 zł.
Środki trwałe umarzane sq metodq liniowq wg tabeli amortyzacyjnej zgodnie z
obowiqzujqcym zarzqdzeniem. Środki trwałe o wartości do 3'500 zł. umarznne Sq
Stan

jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania.

Dane o stanie środków trwałych netto na dzień 3L]2.2011 r. przedstawia ponizsza
tabela:

|//artośćbrutto śradka trvvałeqo _

Wartośćbrutto środków trw

Wartośćnetto _ BZ

Bo

29 058.243,5
3.000.916,A
11.909,6
32.047.250,
9.253.222,2
1.296.944,
10.548.958,5
21.498.291,5

Wartościniematerialne

Wartośćbrutto -

i

prawne:

Bo

Wartośćbrutto - BZ

132.361 ,1

69,148,5

Warźośćnetto

45.729,8

Na wartośćzap66y, składajq się pozycje:

o

materiałów i odczynników na magazynie w lcwocie 67 ].305,92 zł
Stany magazynowe wykazujq wartośćnetto materiałów, natomiast YAT księgowany
jest w koszty w miesiqcu przyjęcia na magazyn.
Należnościz tytułu dostaw i usługwykazujq hłotę ] I4. 757,B3

zł"

Pozostałe naleznościw hłocie 9.43B,22 zł. doĘczq :

.

rozrachunków z Ętułu pozyczek z ZFSS
nadpłata _ Z tyt. wynagrodzeń
inne

o

o

Stan środków pienięznych wykazuje kwotę
C środkipieniężne w kasie
C środki pieniężne w banku

Rozliczenia międzyolcresowe wynoszq,

.

prenurnerata

o ubezpieczenia , składki członkowskie
e obsługa seryłisowa generatora
ubezpieczenia

6.593,00 zł.

56,52 zł.
2.7BB,70 zł.

2.057.645,B0 zł"
2.804,65 zł.
2.054.B4]']5 zł"

68.947,66 zł. i doĘczq:

3]'422,0]

zł.

],926,2I

zł"

9.7

3

],

10 zł.

25.868,34 zł.

1.Kapitał InsQtutu Sportu na dzien 31.]2.201] roku wynosi 5.B] ].2]5,9I złotych, z
Czego kapitał rezerwowy tworzony zgodnie ze statutem stanowi tałotę 5'238.]65,52
złotych oraz fundusz rezerwowy lu ]cwocie 7]6.425,37 złotych wynikajqcy z
aktualizacji wyceny środków trwałych na dzień 0].0].]995 roh,t. Pozostałe kapitały
(fundusze rezerwowe) wynoszq 230. 5 50,7 I złoĘch.

N"
\

2.Kapitał pomntejszony został o straĘ z lat ubiegłych o bwotę - 374.254,t9 zło$ch.
Zobowiqzania z tytułu dostaw i usług które zostały do zrealizowania przez InsĘtut na
dzień 3]'12.201] roku stanowtq hłotę 2.403.868,45 złoĘch i wynikajq z biózqcych
rozliczen.

Zobowiqzania z tytułu podatków, ubezpieczeń
280.697,39 złoĘch

i

innych śylio.dczenwynoszq

Pozostałe zobowiqzania lcrótkoterminowe wykazuj q saldo
Wykazane w biląnsie saldofunduszy
Zakładow1t Ftłndus z Nagr

ó

specjalnych stanowi;

d

Zakładowy Fundus z Św iadczeń

02 złotych

I. 860,

43.390,05 złotych
) l))

L. t 4L,

S ocj

alnych

Na saldo przychodów przyszłych okresów w

4].267,90 zł.

h,vocie

15.923.25],93 zł.

o Kaucja Spółdzielnia Mieszkaniowa ogród Gaj

.

o

Info - Market

44.000,00 zł"

o Dec. 0695/E-223/2008
o Dotacje na inwesĘcje 2000 r
o Dotacje na inwesĘcje 200I r

.

34],60 zł.
400,00 zł.

847- Dotacje ha inwesĘcje I99Br

o Dotacje

ł]
I'Ę LL

! J

] 99. ]

05,00 zł.

59.]66,60 zł.
73.666,66 zł'

na inwestycje 2006 r

1.330'564,22 zł.

Aparatura ze środków FHKF

].6]4'5Bg,43 zł'

o Inwestlcja MS|T Modernizacja ZBA

05/06r

970. ] 54,25 zł.

ZBA

2.I55'270,04 zł'

ł Środki MS|T (Jmowa 48/07 Aparatura
. Środki FRKF C-443/09/260/2009 r
. Środki FRY'F C- 3 ]4/07/20]0 r.
. Środki inwestycyjne A.INiSZW 20] 1r.

4.663.3]2,50 zł.

2.]35'55B,7] zł.
2.677. ] 22,92 zł'

PrzlchodJ' ze sprzedaży 9.790.997,t1 zł wykazane w rachunku zlsków i
wyntkajq

a

\

:

przychodów Ze Sprzedazy działalnościstatutowej
Decyzja I,{r 695/E- 233/5/201I

I.B]7.900'00 zł.

strat

a przy c ho dy Z e sprz e daży działalno ści usługow ej
o przycho dy Zakład B adań AnĘdopingowych
w tym sprzedaż usług eksportowych
o
o

a

sprzedaz działalnościBiologl _ of Sport
sprzedaż pozostała
Certyfikaty

-

a M.S. Umowa
Alcredytacja WADA
Umowa nr 2 0 I I /0 I B 3/0 3 0 s/UD OT/DAP

c
o

a

o
o

a
o

MSiT Prow adzenie dztałalności
[Jmowa nr 2 0 ] I /005 I /022 3/SubB/DSWIS/JD
MSiT AkademiąTrenerska
MNISW Projekt J.Malczewską - Lenczowska
MITISW Projekt D. Kwiatkowska
Forum Trenerą
Sport Wyczynowy
Kurs Trenerski
Wynajem
I s ki Komit et

o Po

O

limp ij s ki

660.339,95 zł.
628.5 ]7,06 zł"
207.392,76 zł.
25.326,23 zł.
64.020'77 zł.
I94.837,25 zł.
3.4B0.000,00 zł.

9]5.]20,00 zł.
500.000,00 zł.
]76.200,00 zł.
] 64.3 ] ],26 zł.
-70..0a0,00 zł.
2]4'9]4,77 zł'
] 28.500,00 zł.
377.B39,87 zł.
373.I69,95 zł.

Przychody nie stąnowiqce przychodów do opodatkowania na kwotę 998,745,56 zł
doĘczq:
Dotacje
Róznice kursowe niezrealizowane ną dzień 3 ]. t2.201 ] r.
Ronv iqzani e o dpisu aktuali zuj qc e go w art o ść nąlezno śc i

979'973,73 zł

2.]63,7] zł
]6.60B,]2 zł

Koszty nie stanowiqce kosztów uzyskania przychodu na kwotę 940'940,59 złotych
doĘczq:

RóŻnice kursowe niezrealizowane na dzień 31.]2.2010
AmorQzacja samochodu powyżej 20 000 Euło
AmorQzacj a doiow anych śro dków trw ałych
Ubezpieczenie samochodu powyżej 20 000 Euro
SWadki członkowskie KIDL (,,409")
odsetki budżetowe
KoszĘ reprezentacji (,, 4 02/4 ")
ZUS (doĘczy 20]0)
o dpisy aktualizuj qce w arto ści nalezno ści

6

Koszty delegacji
Składki oC
Wynagrodzenie 20]0 r. wypłacone w 20]

N
\

1

r. z ZFN

zł
Ż1)
-]
t tLrvt Rl 4L

-]. ] 23,87

979.973,73 zł
86,3] zł
B2B,00 zł
7 ].299,80 zł
39.62],23 zł
B.296,27 zł
84.600,94 zł
3.]]2,00 zł
].58B,4B zł
213.0 ] 2,24 zł

ZUS od wynagrodzenia
Umowa zlecenie
ZUS od zlecenia

Bilans za rck

20 I

-

I zo stanie pr ze dłoŻo ny Rad'zi

e

27.2]3,91 zł
- 6.400,a0 zł
- ].]28,96 zł
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