
Dodatkowe informacje i objaśnienia 
do sprawozdania finansowego WIML za 2013 rok 

Przyjęte zasady rachunkowości Instytut stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych 
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów 
i pasywów, ustalenia wyniku finansowego i sporządzenia sprawozdania finansowego. 

1) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów wynosi 1 296 401,00 zł. 

2) W 2013 roku nastąpiło zmniejszenie Funduszu Instytutu Badawczego poprzez: pokrycie 
straty za 2012 rok w kwocie 1 388 413,56 zł. Instytut sporządza zestawienie zmian w 
kapitale (funduszu) własnym. 

3) Zysk netto za 2013 rok wynosi 474 025,29 zł., który proponuję przeznaczyć na fundusz 
rezerwowy Instytutu Badawczego. 

4) Instytut nie tworzy rezerw na odprawy, które wypłacane są zgodnie z Kodeksem Pracy, a ich 
jednorazowa wypłata nie powoduje istotnego zniekształcenia wyniku finansowego i 
zobowiązań. 
W ramach przyjętego poziomu istotności Instytut nie tworzy również rezerw na nagrody 
jubileuszowe. 

5) Wynagrodzenie dla podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2013 
rok wynosi 7995,00 zł (wraz podatkiem VAT), zgodnie z umową Nr 29/B/2013 
(265/11 /13/Fin) z dnia 31.10.2013 r. 

6) Przedstawiając sprawozdanie finansowe oświadczam, że w zakresie nieobjętym ustawą o 
rachunkowości ,w bieżącym roku sprawozdawczym. Instytut stosował Krajowe Standardy 
Rachunkowości nr 7 : "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, 
poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" 
(Uchwała nr 6/12 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 24.04.2012r.), Rozdziału V, 
pkt.5.1 do 5.9., cyt. : ... 

„V. Poprawianie błędów 
Rodzaje błędów 
5.1. Jednostka koryguje wszelkie wykryte błędy bez względu na to, czy były popełnione w 
bieżącym roku obrotowym czy w poprzednich latach obrotowych. 
5.2. Nie stanowią korekty błędów przykładowo: 
a) zmiany wartości szacunkowych, które z natury rzeczy są pewnymi przybliżeniami i 
wymagają aktualizacji po uzyskaniu dodatkowych informacji. Nie stanowią błędu m. in. 
zwiększenia lub zmniejszenia kwoty rezerwy na zobowiązania wynikające ze zmiany 
prawdopodobieństwa niekorzystnego wyroku kończącego proces sądowy przeciwko 
jednostce, 
- zmiana stawek amortyzacyjnych środków trwałych na skutek zmiany uprzednio ustalonego 
okresu użytkowania, 
- zmiana wysokości odpisów aktualizujących wartość składnika aktywów na skutek 
pojawienia się nowych informacji, 
b) skutki zmiany przyjętej zasady (polityki) rachunkowości, spowodowanej zmianą 
przepisów o rachunkowości lub dokonanej z inicjatywy jednostki (np. zmiana metody 
wyceny zapasów z ceny nabycia na cenę zakupu, metody ustalania wartości rozchodów z cen 
przeciętnych na pierwsze weszło pierwsze wyszło), 

c) skutki zdarzeń, o których jednostka nie mogła wiedzieć, mimo zachowania należytej 
staranności, i w związku z tym nie miała możliwości uwzględnienia ich w poprzednich 
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rocznych sprawozdaniach finansowych (np. korzystne lub niekorzystne dla niej wyroki 
sądowe, zmiana orzecznictwa sądowego w bieżącym okresie w odniesieniu do interpretacji 
przepisów podatkowych stosowanej przez jednostkę w poprzednich okresach). 
Ujęcie w księgach rachunkowych i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym skutków korekty 

5.3. Błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, wykryte przed sporządzeniem rocznego 
sprawozdania finansowego, koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku 
obrotowego. 
5.4. Błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, wykryte po sporządzeniu rocznego 
sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem, uznane przez jednostkę za istotne 
w rozumieniu pkt 5.5 standardu, wymagają korekty w księgach rachunkowych bieżącego 
roku obrotowego i odpowiedniej zmiany rocznego sprawozdania finansowego. Skutki błędów 
uznane za nieistotne ujmuje się w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego. 
5.5. Błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych, zawarte w zatwierdzonych 
sprawozdaniach finansowych, wykryte w bieżącym roku obrotowym lub po jego zakończeniu, 
a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok, koryguje się w księgach 
rachunkowych bieżącego roku obrotowego. Przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych, 
oceny wymaga, czy wpływ błędów na jakość zatwierdzonych sprawozdań finansowych był 
istotny, czy też nie. Przy ocenie istotności konieczne jest przy tym łączne rozpatrywanie 
skutków wszystkich wykrytych błędów, ponieważ - chociaż każdy z nich z osobna może być 
nieistotny - łącznie mogą spowodować istotne zniekształcenie rocznego sprawozdania 
finansowego 
5.6. Korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, uznanych przez 
jednostkę za nieistotne, wpływają odpowiednio na zysk lub stratę netto bieżącego roku 
obrotowego lub inną pozycję kapitałów (funduszy) własnych, jeżeli tak stanowią przepisy o 
rachunkowości. 
5.7. Korekty błędu popełnionego w poprzednich latach obrotowych, uznanego za istotny, 
jednostka: 
a) ujmuje w kapitale (funduszu) własnym i wykazuje jako zysk (stratę) lat ubiegłych, łub 
w innej pozycji kapitałów (funduszy) własnych, jeżełi tak stanowią przepisy o 
rachunkowości, 
b) wykazuje w odpowiedniej pozycji zestawienia zmian kapitału (funduszu) własnego, 
jeżeli zobowiązana jest do jego sporządzania, 

c) przekształca retrospektywnie dane porównawcze sprawozdania finansowego, wyjąwszy 
przypadki, gdy jest to praktycznie niewykonalne. 
5.8. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach w ust. 5 pkt 1 jednostka ujawnia 
następujące informacje dotyczące korekty błędów popełnionych w poprzednich latach 
obrotowych: 
a) rodzaj błędu popełnionego w poprzednich latach, 
b) kwotę korekty dotyczącej bieżącego roku obrotowego i każdej korekty dotyczącej lat 
poprzednich, 
c) kwotę korekty dotyczącej okresów wcześniejszych od okresów uwzględnionych w danych 
porównawczych. 
5.9. W przypadku, gdy ustalenie kwot korekt jest praktycznie niewykonalne, to w 
dodatkowych informacjach i objaśnieniach w ust. 5 pkt 1 jednostka wskazuje na sam fakt 
popełnienia błędu w poprzednich latach obrotowych oraz podaje, na czym on polegał i 
powody braku możliwości dokonania wiarygodnego szacunku korekt. " 

błędów 
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Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz 
opracowanymi na podstawie jej przepisów i stosowanymi w WIML „Zasadami (Polityką) 
rachunkowości " w księgach rachunkowych za 2013 rok Instytut dokonał księgowania 
korygującego. Korekta dotyczy błędnego ujęcia zawartej ugody w księgach rachunkowych w 
roku 2013 , a nie w momencie powstania zobowiązania czyli w roku 2012. 
Zawarta ugoda dotyczyła ostatecznego rozliczenia, w formie naprawienia szkody powstałej w 
AMST -Systemtechnik w GmbH w Ranshofen (Austria). 
Ugoda sądowa (Sygn. akt 1 Co 1826/12), w której treści strony zgodnie oświadczyły, iż 
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie zapłaci AMST - Systemtechnik GmbH 
z siedzibą w Ranshofen - w Austrii tytułem naprawiania szkody powstałej po stronie AMST -
w związku z czasowym wstrzymaniem przez WIML realizacji umowy nr 248/11/08/FIN z 
dnia 31 października 2008 roku, kwotę 2.863.000,00 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy 
tysiące) złotych w terminie do 11 stycznia 2013 roku na rachunek bankowy AMST - w 
Austrii. 
Kwota wynikająca z zawartej ugody została w całości przekazana przelewem bankowym na 
konto AMST -Systemtechnik GmbH w Ranshofen w dniu 08 stycznia 2013 roku i jako 
zdarzenie gospodarcze zostało to ujęte w księgach rachunkowych WIML w 2013 roku. Biorąc 
pod uwagę przyjęty w zasadach (polityce) rachunkowości Instytutu próg istotności dla celów 
bilansowych ustalony jako 0,5% sumy bilansowej wynikającej z bilansu sporządzonego za rok 
poprzedni jednoznacznie wynika, że kwota ugody nie może pozostać w sprawozdaniu 
finansowym za 2013 rok, gdyż w sposób istotny wypaczy wynik finansowy. Z uwagi 
również na zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2012 rok, a tym samym brak możliwości 
jego skorygowania. Instytut wykazał błąd w trybie określonym w Art. 54 ustawy o 
rachunkowości, jako korektę błędu podstawowego : Wn - 821-xx - „Rozliczenie wyniku 
finansowego z lat poprzednich" - Skutki błędów z lat ubiegłych. Ma - 765-07 - „Pozostałe 
koszty operacyjne". 
Takie ujęcie nie spowoduje zdeformowania wyniku finansowego 2013 roku. 
W bilansie za 2013 rok skutki korekty popełnionego błędu ujęte zostały w pasywach w 
pozycji A.VII „Zysk (strata) z lat ubiegłych". 
Decyzja ta zapewni także zgodność z przyjętą w polityce rachunkowości Instytutu zasadą 
wyższości treści nad formą (wiernego obrazu - Art. 4 ust. 1 UoR), która zobowiązuje do 
wykazywania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych zgodnie z ich treścią i 
rzeczywistością ekonomiczną tak, aby sprawozdanie finansowe zapewniało rzetelne i 
realistyczne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz 
rentowności Instytutu. 

Sprawozdanie finansowe za 2013 r. w zakresie rachunku zysków i strat zostało 
zaktualizowane poprzez usunięcie pozycji "Przychody z dotacji operacyjnych" (wprowadzonej 
zgodnie z pismem IWSZ nr 9226/VllI z dnia 23.12.2011 r.). Jest to zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa (m. in. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/EU w sprawie 
rocznych sprawozdań finansowych ...), gdzie dopuszczalne jest dodawanie nowych pozycji w 
bilansie oraz rachunku zysków i strat, w przypadku gdy ich treść nie jest uwzględniona w żadnej 
pozycji w przewidzianych wzorach. Biorąc pod uwagę fakt, że załącznik nr 1 do ustawy o 
rachunkowości posiada pozycję „ D.II Dotacje" zbędnym się stało dalsze funkcjonowanie w/w 
pozycji tj .: „Przychody z dotacji operacyjnych". 

Nie było potrzeby ustanowienia zabezpieczeń zobowiązań na majątku Instytutu, ani też 
nie wystąpiły żadne warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli. 
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Wszystkie należności zostały uzgodnione z odbiorcami w drodze potwierdzeń sald. 
Przeprowadzona została także weryfikacja sald w zakresie: zobowiązań i należności, funduszu 
Instytutu Badawczego, przychodów przyszłych okresów, ZFŚS, rezerw, gruntów, inwestycji oraz 
wartości niematerialnych i prawnych. 

Na ewidencji Instytutu znajdują się zgodnie z umową numer Ol/WNiL/2007, 
02/WNiL/2007, 03/WNiL/2007, 29/WNiL/2010 zawarte z Inspektoratem Wojskowej Służby 
Zdrowia, środki trwałe zakupione w ramach prac badawczych z lat poprzednich, są to: 

1. System do nieinwazyjnych badań układu krążenia: TASK Force Monitor 3040i - kpi 1 
2. Nadajnik wizji pelconet net -350t compact flash - szt 2 
3. Sys. pomiar.do wspomag.specjał, treningu fiz. pilotów - kpi 1 
4. Oksymetr mózgowy system monitorujący invos - kpi 1 
5. Przen. sys. do bad. wysiłkowych ukł. oddech, i krąż. cosmed k4b2 - kpi 1 
6. PC Pentium p4 3,2ghz/pao:1024mb/hdd:200gb - kpi 1 
7. Moduł do analizy wielokanałowych sygnałów EKG - kpi 1 
8. System rejestracji Yentus - kpi 1 
9. Zestaw uruchomieniowy - kpi 1 
10. PC Pentium p4 3.0ghz/pao:512mb/hdd:806b - kpi 1 
11. Notebook Eurocom D400V Pentium 4 3GHZ - szt 1 
12. Zestaw komputerowy Pentium 4 3.2GB - kpi 1 
13. Zestaw komputerowy Pentium 4 3.2GB - kpi 1 
14. System szkolenia i treningu pilotów w warunkach nocnych - kpi 1 
15. Notebook Eurokom D400V Pentium 4 3GHZ - szt 1 
16. Oscyloskop SDM 760 - szt 1 
17. Notebook HP NX9005 - szt 1 
18. Notebook HP NX9005 - szt 1 
19. System gromadzenia i analizy czynników obciążeń fizycznych - kpi 1 
20. Zestaw komputerowy Pentium 4 3.2GB - kpi 1 
21. System zobrazowania sytuacji powietrznej w kabinie wirówki - kpi 1 
22. System rejestracji i analizy danych Yentus - kpi 1 
23. Zestaw komputerowy AMD ATHLON XP 3000+ - kpi 1 
24. Aparaturowy system zarządzania i archiwizacji danych (doposażenie wirówki 

przeciążeniowej) - kpi 1 
25. Modułowy system rejestracji sygnałów - kpi 1 
26. Moduł sterujący systemu Hyperion - kpi 1 
27. System pulsoksymetryczny - kpi 1 
28. Elektromiograf - kpi 1 
29. Zestaw do badań kardiologicznych podczas obciążenia wysiłkiem fizycznym - kpi 1 
30. Audiometr - kpi 1 
31. Miernik do pomiaru wilgotności pododzieżowej - kpi 1 
32. Zestaw do prowadzenia szkolenia i treningu załóg dla SAR (zestaw będzie zawierał 

kardiomonitory mobilne, zestawy reanimacyjne, defibrylator automatyczny i nosze 
reanimacyjne z kompletnym wyposażeniem) - kpi 1 

33. Zestaw do ikonografii zdarzeń lotniczych - kpi 1 
34. System do diagnostyki wysiłkowej oddechowej i metabolicznej - kpi 1 
35. System zabezpieczenia medycznego badań na stymulatorach lotniczo-lekarskich-kpl 1 
36. Emulator - aparatura do diagnostyki torów pomiarowych sygnału EKG - kpi 1 
37. Zestaw aparaturowy do zabezpieczenia instalacji software'owych narzędzi 
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programistycznych - kpi 1 
38. Zestaw do badań psychomotorycznych - kpi 1 
39. Rejestrator ruchu gałek ocznych - kpi 1 
40. System pomiarowy fizycznej wydolności beztlenowej - kpi 1 
41. Elektrokardiograf - kpi 1 
42. Audiometr - kpi 1 
43. Okulistyczny zestaw diagnostyczny - kpi 1 
44. Notebook LENOYO T420 - kpi 1 
45. Komputer Yobis Digital W7P 13 2100A Star - kpi 2 
46. Kopiarka Canon IR 2318 - szt 1 
47. Komputer Dell Yostro - kpi 2 
48. Unit Okulistyczny 1S-600N - kpi 1 
49. Autokeratotonopachymetr - szt 1 
50. Dioptriomierz elektroniczny CL-200PD - szt 1 
51. Ekran testów wzrokowych na monitorze LCD CC-1OOXP - szt 1 
52. Kserokopiarka Canon IR 2520 z podajnikiem DADF-ABI - szt 1 
53. Oprogramowanie MS YISIO Premium 2010 PLP NL GOY - szt I 
54. Licencja YMWARE YSPHERE ESSENTIALES KITFOR 3-H0STS+ Subscr.-szt 1 
55. KOMPUTER DELL YOSTRO 260 MINI TOWER - KPL 1 (środek trwały w budowie) 
56. Oprogramowanie ABBYY FINE READER 11 - szt 1 
57. Licencja MS OFFICE 2010-STD GOY (24-M-CE) - szt 1 
58. Instrukcja stosowania soczewek kontaktowych - szt 1 
59. Metoda profilu bezp. przy stosowaniu soczewek u personelu latającego - szt 1 
60. Załącznik do zmiany przepisu orzecz. do korekcji wad wzroku u personelu latającego -

szt 1 
61. Zasady postęp, orzecz.-leczn. w stosowaniu soczewek u personelu latającego - szt 1 
62. Stanowisko do rejestracji i analizy zmian położenia soczewki kontaktowej na gałce 

ocznej - kpi 1; - kpi 1: 2012 rok nabycia, wartość zakupu - 14594,97, raport 
wytwórczości 
Nr 115/PE12, pozycja ewidencyjna 0386/7519/0. 

Na ewidencji Instytutu zgodnie z umową nr UDA-POIG.01.03.01-14-136/08 - UE 
znajdują się środki trwałe zakupione w ramach wymienionej umowy i stanowiły bezpośredni 
koszt tych prac lat poprzednich i zostały ujęte w ewidencji pozabilansowej według niżej 
podanego wykazu.: 

63. Oprogramowanie CORELDRAW GS X5 SMALL BUSINESS EDlTION-3stanow.- kpi 
1 

64. Aparatura do programowania i debugowania układów cyfrowych - kpi 1 
65. Aparatura laboratoryjna kontrolno pomiarowa - kpi 1 
66. Wyposażenie laboratoryjne wspomagające realizacje projektu - kpi 1 

Na ewidencji Instytutu zgodnie z umową nr 0014/T00/2009/08 (O ROO 0014 08) 
"Selekcjoner" znajdują się środki trwałe zakupione w ramach wymienionej umowy 
i stanowiły bezpośredni koszt tych prac lat poprzednich i zostały ujęte w ewidencji 
pozabilansowej według niżej podanego wykazu.: 

67. Urządzenie Wielofunkcyjne KYOCERA FS-3140OMEP - szt 2 
68. System pomiarowy do wieloparametrowej rejestracji sygnałów fizjologicznych 

i środowiskowych - kpi 1 



Na ewidencji Instytutu zgodnie z umową na realizację projektu rozwojowego Nr 
0030/R/T00/2010/12 (0R00003012) LLab zakupione środki trwałe w ramach wymienionej 
umowy stanowiły bezpośredni koszt tych prac lat poprzednich i zostały ujęte w ewidencji 
pozabilansowej według niżej podanego wykazu.: 

69. System Analityczno-Badawczy Laboratorium Mobilnego - kpi 1 

Instytut nie tworzy rezerw na odprawy, które wypłacane są zgodnie z Kodeksem Pracy,a ich 
jednorazowa wypłata nie powoduje istotnego zniekształcenia wyniku finansowego i zobowiązań. 
W ramach przyjętego poziomu istotności Instytut nie tworzy również rezerw na nagrody 
jubileuszowe. 

Instytut sporządza porównawczy rachunek wyników i sprawozdanie z przepływów środków 
pieniężnych metodą pośrednią. 

Suma bilansowa na dzień 31.12.2013 roku wynosi 196 677 810,05 zł. 

W Instytucie w ramach działalności szpitalnej nie wystąpiły roszczenia z tytułu błędów 
lekarskich. 

Ze względu na wysoki wskaźnik przychodów nie opodatkowanych podatkiem VAT 
(wynikających ze struktury przychodów) oraz bardzo specyficzną strukturę organizacyjną firmy, 
Instytut nie rozlicza podatku naliczonego. Odprowadza natomiast wymagany podatek należny. 

Naliczony podatek od nieruchomości wyniósł 29 595,00 złotych wg deklaracji na 2013 rok. 
Zgodnie z art. 7 pkt 2 ppkt 5..."jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów 
zajętych na działalność gospodarczą" są zwolnione od podatku od nieruchomości (ustawa o 
podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku, tekst jednolity z dnia 21 czerwca 
2006 roku) (Dz.U. Nr 121 poz. 844). 

Z tytułu kompleksowego ubezpieczenia z Firmą Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. została 
zawarta Umowa Generalna Nr 35/01/13/Fin z dnia 08.02.2013 r. na okres od 11-02-2013 do 10-
02-2014 r. ze składką 116 988,00 zł. tj .: 
1/ Polisa Nr 3WA D538 0002 na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą ze składką 114 800,00 zł. 
21 Polisa Nr 3WA D538 001 na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności poza medycznej i posiadanego mienia ze składką 2 188,00 zł. 

Stwierdzam, źe stan mojej wiedzy na temat aktualnych, domniemanych lub zarzucanych nadużyć 
lub oszustw w sprawozdawczości finansowej, które powstałyby po dacie złożenia niniejszego 
oświadczenia, przekażę biegłemu rewidentowi w terminie nie późniejszym, niź data wydania 
opinii o sprawozdaniu finansowym za 2013 rok 

Nie omówiono w informacji dodatkowej wszystkich zagadnień wymienionych 
w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, ponieważ nie wystąpiły w naszej jednostce 
w roku obrotowym i poprzedzającym, natomiast dane które wystąpiły zostały opisane w n/w 
załącznikach i tabelkach: 

Zał. 1 Zmiany w stanie środków trwałych oraz umorzenie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
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Zal. 2 Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. 
Zał. 3 Sprawozdanie z inwestycji budowlanych o wartości kosztorysowej powyżej 3.500,00 zł 
2013 roku wraz ze źródłem sfinansowania 
Zał. 4 Odpisy aktualizujące wartość należności 
Zał. 5 Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego przez WIML według stanu na 
dzień 31.12.2013 r. 
Zał. 6 Rozliczenie wyników finansowych komórek organizacyjnych WIML 
Zał. 7 Sprawozdanie z realizacji kontraktów zawartych przez WIML z NFZ według stanu na 
dzień 31 grudnia 2013 r. 
Zał. 8 Wybrane informacje o zatrudnieniu JBR w latach 2012-2013 
Zał. 9 Informacja na temat wysokości należności i zobowiązań, w tym 
wymagalnych na dzień 31.12.2013 r. 
Zał. 10 ClT-8, ClT-8/0 
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