
Centrum Łukasiewicz, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, Tel: +48 22 18 21 111, 
E-mail: sekretariat@lukasiewicz.gov.pl | NIP: 951 248 16 68 

 

 

 

 

 
 
 

Strona 1 z 2 
 

CŁ/0878/2021/DF/AKS Warszawa, czerwca 2021 r. 

 

 

 

 

Szanowny Pan 

dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk 

Dyrektor 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – 

Przemysłowy Instytut Automatyki i 

Pomiarów PIAP 

 

 

POSTANOWIENIE  

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale wyniku 

finansowego Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu 

Automatyki i Pomiarów PIAP za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do 

dnia 31 grudnia 2020 r. 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2021 poz. 217) oraz art. 36 ust. 2 pkt 3, art. 67 

ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (t.j. 

Dz. U. 2020 poz. 2098.) oraz § 3a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania 

obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, 

udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 

sprawozdań finansowych lub informacji (Dz. U. 2020 poz. 570 z późn. zm.) po 

zapoznaniu się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 

31 grudnia 2020 r. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu 

Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą w Warszawie postanawiam, co 

następuje: 
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1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Sieć Badawcza Łukasiewicz – 

Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą w 

Warszawie, które składa się z: 

a. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie 

aktywów i pasywów zamyka się sumą 71 754 051,02 zł, 

b. rachunku zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 

31 grudnia 2020 r. wykazuje zysk netto w wysokości 606 708,60 zł, 

c. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, który za rok 

obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

wykazuje zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 

606 708,60 zł, 

d. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 

2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazującego zmniejszenie 

środków pieniężnych o kwotę 1 296 886,33 zł, 

e. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania 

finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

2. Dokonuję podziału zysku osiągniętego przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą w Warszawie 

od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w następujący 

sposób: 

• kwotę 293 753,48 zł przeznacza się na pokrycie straty z lat 

ubiegłych, 

• kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na fundusz rezerwowy, 

• kwotę 142 955,12 zł przeznacza się na fundusz rozwoju, 

• kwotę 120 000,00 zł przeznacza się na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych. 

 

 

Prezes Centrum Łukasiewicz 

z upoważnienia: Michał Janasik 

Wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Finansów i Komercjalizacji 

 /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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