SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
dla Dyrekcji oraz Rady Naukowej
Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego
oraz dla Ministra Środowiska

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Wprowadzenie
Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Instytutu
Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (zwanego dalej: „Instytutem”) z siedzibą w
Warszawie, ul. Krucza 5/11D (00-548 Warszawa), na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31
grudnia 2017 roku, rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
2017 roku, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych sporządzone za rok
obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz informacja dodatkowa zawierająca
wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („jednostkowe
sprawozdanie”).

Odpowiedzialność Dyrektora Instytutu za jednostkowe sprawozdanie finansowe
Dyrektor Instytutu, który pełni funkcję Kierownictwa jednostki w Instytucie, jest odpowiedzialny za
sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 roku poz. 395)
(„ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi
obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, a także statutem Instytutu. Dyrektor Instytutu jest również
odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub
błędem.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Dyrektor Instytutu jest zobowiązany do zapewnienia, aby
jednostkowe sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o tym rocznym sprawozdaniu finansowym na podstawie
przeprowadzonego przez nas badania.
Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym („ustawa o biegłych rewidentach),
 Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania
dotychczas uchwalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania
w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że jednostkowe sprawozdanie finansowe nie zawiera
istotnego zniekształcenia.
Celem badania jest uzyskanie racjonalnej pewności, co do tego, czy jednostkowe sprawozdanie finansowe
jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem, a także wydanie
sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność
jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z powyżej
wskazanymi standardami zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać
na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub
łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego jednostkowego
sprawozdania finansowego. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia, powstałego na skutek oszustwa
jest wyższe, niż ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia powstałego na skutek błędu, ponieważ oszustwo
może obejmować zmowy, fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obejście kontroli
wewnętrznej i może dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji, nie tylko bezpośrednio wpływającego na
jednostkowe sprawozdanie finansowe.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień
w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny
ryzyka istotnego zniekształcenia jednostkowego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem
lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej,
w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez Instytut jednostkowego sprawozdania
finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś
wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Instytutu.
Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności
ustalonych przez Dyrektora Instytutu wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji
jednostkowego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanego Instytutu, ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia spraw przez Dyrektora Instytutu obecnie lub w przyszłości.

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rewizji Finansowej 320 pkt. 5 koncepcja istotności stosowana jest
przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzeniu badania, jak i przy ocenie wpływu
rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują,
na jednostkowe sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku
z powyższym wszystkie stwierdzenia biegłego rewidenta zawarte w sprawozdaniu z badania, w tym
stwierdzenia dotyczące innych wymogów prawa i regulacji, wyrażane są z uwzględnieniem jakościowego
i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i osądem biegłego rewidenta.
Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią
podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Niezależność
W trakcie przeprowadzenia badania kluczowy biegły rewident i firma audytorska pozostawali niezależni
od Instytutu zgodnie z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, Rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami
etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Instytutu Decyzją Ministra Środowiska
z dnia 30 października 2017 roku (DPK-IV.0771.16.2017.IK). Sprawozdanie finansowe Instytutu badamy po
raz pierwszy.

Opinia
Naszym zdaniem, zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe:
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Instytutu na dzień
31 grudnia 2017 roku oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku
do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości,
a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
 zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych prawidłowo, zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości,
 jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi Instytut przepisami prawa i postanowieniami
statutu Instytutu.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Opinia na temat sprawozdania z działalności
Nasza opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania
z działalności Instytutu. Za sporządzenie sprawozdania z działalności Instytutu zgodnie
z ustawą o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny Dyrektor
Instytutu. Ponadto Dyrektor Instytutu jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności
Instytutu spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii,
czy sprawozdanie z działalności Instytutu zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że jest ono
zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym Instytutu.
Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o Instytucie i jego
otoczeniu uzyskanej podczas badania jednostkowego sprawozdania finansowego, stwierdziliśmy
w sprawozdaniu z działalności Instytutu istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na czym polega każde takie
istotne zniekształcenie.
Instytut nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności, lecz mimo tego sprawozdanie to jest
przygotowywane przez Instytut.
Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności Instytutu zostało sporządzone zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w załączonym jednostkowym sprawozdaniu
finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o Instytucie i jego otoczeniu uzyskanej podczas
badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności Instytutu
istotnych zniekształceń.
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