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Zgodnie z postanowieniem art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowoŚci

(Dz" IL z 20]3r. poz. 330 ) na podstawie oceny departamentu nadzortfiącego oraz oPinii

i raportu biegłego rewidenta Pani Jolanty Grabskiej-Czekońskiej nr ewid. 9389

zatw i ęrd zam :
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- bilans Instytutu sporządzony nadzień 3I.12.2013 t,

wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę

- rachunek zysków i strat sporządzony nadzień
3LI2.20I3 r" rł,_vkazujący zysk netto w kwocie

- sprawozdanie zprzepływu środków pieniężnych netto w ciągu roku
obrotowego 1.0l .- 3I.I2.20I3 wykazujące wzrost o kwotę

- zestawienię zmian w funduszu własnym zarok obrotowy
1"01.- 31.12.2Ol3 wykazującę wzrost funduszu własnego o kwotę

- informację dodatkową

- pt,zęznaczelrie. zl,sku netto 5 026,§7 zł na fundusz instytucji kultury.
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NMWAJEDNOSTK|:

ADRES:

REGON:
NlP:

|NSTYTUT KslĘK|
U L.szcZEPAŃsKA 1, g1 -011 KRAKoW
356775B05

676-22-53-464

B|LANS na dzień: 31.12.2013 r.

Wyszczeoólnienie Noty
stan w złna koniec:

2012 2013
2 4

AKTYWA
A. AKTYWATRWAŁE 7 740 596,76 7 060 400,89
l. Wańości niematerialne i prawne l.,1,8 253941,72 163 013,60

@rozwojowych
z) Wartośc flrmy

3) Prawa autorskie, licencje na oprogramowanie komputerowe itp,. 253941,72 163 013,60
4) lnne

5) Zaliczki na poczet wańości niematerialnych i prawnych

ll, Rzeczowe aKywa trwałe 7 440143,33 6 850 875,58
1. Środki trwałe w uzytkowaniu 1.1 ,B 4 27B 045,16 3 448 000,03

a) grunty
1 B54 323,61 1 760 433,81

- w tym - prawo wieczystego użytkowania 1.1.b,t 1 854 323,61 1 760 433,81
b) 9udynk| lokale i obiekty inżynieii lądowej i wodnei 1 158 6B2,67 1 114 BB0,39
c) urządzeniatechniczne i maszyny 1 136 823,43 444 297,86
d) środki transpońu

e) inne środkitrwałe 128 215,45 128 3B7,97
2. Środki trwałe w budowie 1.1.c 3162098,17 3 402 875,55
3. zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

lll. Należności długoterminowe 1.2,8 46 511,71 46 511,71
1. od jednostek powiązanych

2. od jednostek pozostałych 46 511,71 46 511,71
lV. lnwestycje długoterminowe 1.3,8 0,00 0,00

1) Nieruchomości 1,3.a 0,00 0,00
2) Wańości niematerialne i prawne 0,00 0,00
]) Długoterminowe aktywa finansowe 1.3.b,c 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych: 0,00 0,00
- udziały lub akcje

- inne papiery wańościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach: 0,00 0,00
- udziaĘ lub akcje

- inne papiery waftościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

ł) lnne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.4

2) lnne rozliczenia międzyokresowe dłuooterminowe

sprawozdanie fin,201 3 lnstytut Ksiazki Ar1 -Bil



B. AKTYWAOBROTOWE
4 630 561,87 4 479 857,77l. Zapasy

1.5,8 109 310.33 139 55,1,02
. MaIenały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe
109 310,33 139 551 ,02

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy

ll. Należności krótkoterminowe 1.6,8 1071286,40 775 991,14
l. l\aleznoscl 00 Jeonostek powiazanvch

0,00 0,00
aJ z lylulu oostaw l usłuq, w okresie sołatv: 0,00 0,00

- ao 1ż mleslęcy

- powyżej 12 miesięcy

DJ lnne
0,00 0,00l. Naleznoscl 00 pozostałych jednostek 1071286,4( 775 991,14

a) z tytułu dostaw i usłuq, w okresie sołatv: 462357,61 162 935,B€
- o0 12 InEsl?cy___
- powyżei 12 miesiecv

462 357,67 162 935,86

9] z|y|. pOOaftOW, dotacji, ceł, ubezpieczeń sDoł. oraz innvch świadczen 403 05B,93 468 562,4B
c) nalezności wewnątrzzakładowe

d) inne
205 869,80 144 492,80

e) dochod4one na drodze sądowej

lll.
_l 

nllesrycje Krotkoterm i nowe 3 449 965,,t4 3 564 315,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1.7,B 3 449 965,14 3 564 315,61

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje
0,00 0,00

_- inne papiery wań9ściowe

_ - udzielone pożyczki -
- inne krótkoterminowe aktvwa finansowe

0) W pozostałycn Jednostkach
- udziały lub akcje

- inne papiery wańościowe

_ - udzielone pożyczki

- inne krótkoterriror, ,tłvw finanso-e -

0,00 0,00

c) środki pienigąe iinne aktywa pie 3 449 965,14 3 564 315,61
sroofl plenlęzne na rachunkach bankowych

środki pieniężne w kasie
- inne środki pieniężne

- inne anywa pieiniźne --

3 449 393,37 3 564 315,61

571,77

2. lnne inwestycje krótkoterminowe

lv.
^rolKoterm 

lnOwe roa lczenia międzyokresowe 1.9 0,0( 0,00

0,0c

0,0c

-

ffifffilliHif*ffihnn
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PASYWA
3 4

A. KAP|TAIY (FUNDUSZE) WŁASNE 1.10,11 2 412576,76 2 417 603,33

l. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 409 699,81 2412576,76

ll. Należne wkłady na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkośc ujemna) 0,00 0,00

lll. Udziały / akcie własne (wielkośó uiemna) 0,00 0,00

lV, Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00

v. kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacii wyceny środków trwałych 0,00 0,00

Vl. Pozostałe kapitały (fundusze) rezeruowe 0,00 0,00

Vll. Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto z lat ubiegłych 0,00 0,00

Vlll. Wynik finansowy netto (strata - ze znakiem minus "]') za rok obrotow1 2876,95 5 026,57

lx. odpisv z zvsku netto w ciaqu roku obrotoweqo (wielkość uiemna) 0,00 0,00

B. ZOBoWlAzANlA l REZERWY NA zOBoWlĄZANlA 9 958 581,87 9 122 655,33

l, Rezerwy na zobowiązania 1,1 3 1 998 849,88 1921265,14

1. Rezerwa z tvtułu odroczoneqo podatku dochodoweqo 1.13a

2. Rezenła na świadczenia emerytalne i podobne 44776,56 101 570,14

- długoterminowa 27 880,93 62183,61

- krótkoterminowa 16 895,63 39 38ą53

3. Pozostałe rezerwy 1 954 073,32 1 819 695,00

- długoterminowe

- krótkoterminowe 1 954 073,32 1 819 695,00

ll. Zobowiązania długoterminowe 1,14 0,0( 0,00

1. Wobec iednostek powiązanych 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dlużnych papierów wańościowych

c) inne zobowięania finansowe

d) inne

lll. Zobowiązania krótkoterminowe 1.15 780 046,44 620 432,65

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,0c

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,0c 0,0c

- do 12 miesięcy

- powyżej12 miesięcy

b) inne 0,00 0,0(

2. Wobec pozostałych jednostek 611 567,29 455 188,3!

a) kredvtv i oozyczki 0,00 0,00

b) z tytułu emisii dlużnych papierów wańościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiazania finansowe 0,00 0,00

d) zobowiazania z tvt, dostaw mediów 0,0C 0,00

e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 240 656,67 362 066,7i

- do 12 miesięcy 240 656,67 362 066,73

- powvżei12 mieięcy

f) zaliczki otrzymane na dostawy 0,0t 0,00

q) zobowiazania wekslowe 0,0c 0,0c

sprawozdanie fin.2O'l 3 lnstytut Ksiazki Ań-Bi|



h) z tytułu podatkóry, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 91 753,00 84 431,00
i) z tytułu wynagrodzeń 3 980,0€ 4162,01
j) zobowiązania wewnątrzzakładowe 0,00 0,00
k) inne 275177,53 4 528,6t

3. Fundusze specjalne 1.16 168 479,15 165 244,26
lV. Rozliczenia międzyokresowe 1,17 7 179 685,55 6 580 957,54

1) Ujemna wańość firmy 0,00 0,00
2a|Ęne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe 7 140 982,98 6 552225,42
2b) lnne rozliczenią międzyokresowe - krótkoterminowe 38702,57 28732,12

Spoządzono dnia: 20,02,2014

Spoządziła: Dorota Wygoda
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lmię i nazwisko oraz podpHosoby, która

spozadziała sprawozdanie
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NAZWA JEDNoSTKI: |NSTYTUT KslĄŻKl

ADRES: UL.SZCZEPAŃSKA 1,31,011 KRAKoW

KRS / REGON: 356775805

NlP: 676-22-53-464

RACHUNEK ZYSKOW l STRAT
(WARIANT PoROWNAWCZY)

za okres 01.01.2013 ,31j2Ź013r,

kwota w zł za okres:

Wyszczegolnienie Nota
2012 2013

L 3 4

-o l nimi l1.1 16 451 053,1( 17 617 473,13
A Plzycnoqy l|ert9Zę!P,,o,o,J 

-

l,

tvm - od pOnosIęK powląlallyr,ll

ffi du któ'rylwrlg!ów i u słu9l u,2 16 467 469,71 17 5B7 232,44

186 953,29 166 343,50

568 257,05 494 594,18

u 269 259,37 430 721,76

15 443 000,00 16 495 573,00

il Zmiana stanu produKtow (ZwlęKszenle - watlosu uuucrtlllo,

zmnieiszenie - wartośc uiemla : :

l, - -_L.. ..^,L,,.^--^^,- ^,^.t,,t +ł,^, na lłrłacnA nntrzehV iednO!

l1.3 -16 416,61 30 240,69

0,00 0,00
llI.

o^rrorlałrl fntłlarńw i materiałów 0,00 0,00

l l,,| 
V., r l 

1yYl lvYJ., :grTv. :: ;J,ł;;iJ,_ " _, _

21 069 631,20 22 529 078,8a
ts. l\os4y QZlalilltlust l vPę,qvrJllgJ

530 7,15,58 976 517,5i
|.

477 737,0t 507 646,26
ll.

lll.

M

V,

Vl.

Vll.

x.

9 486 668,13 9 380 357,31
oluVl

1 17 4,1 0,06 130 543,93

W lylIl,
B 069 164,52 8154232,89

A,.,iarłnzani 1329197,9 1 418 513,14

1 05B 737,9c 1961267,7Ą
UZUDtdtv

21 069 631,20 22529 078,8a
nazelt

0,000,00
l Vlll. vvallosu §pl4ęuollvvll lvlvqlwYl

.4 618 578,10 .4 911 605,6?

l1,6 25 089 560,95 39 397 507,44
u,,'o'o"ło'! P''Y|"Y'J i!i!!!ili::-:; :;:;: ; ;,i:; ; ;;. ;;;.;:; 0,0c 0,0c

23 266 313,0§ 37 717 618,76

1B23247,8e 1 679 BB8,68

l1,7 20 453723,11 34 473728,97
Ę. roZ9§ralę 

^9DaU 
vP9tq,IJ*

^^,.,.,^h alzłrnrlArrt łnrtahrnh 0,00 0,00

!
ll

Duata Ztr ZUy\,lo ll19llllqllovYYJvll ql\!, 1lv" " "-,,-"

Aktu alżacŃłtości akty@ 0,00 0,0C

20 453723,11 34 47372B,9i
lll. llll|enu§Z.tyU%

^_;.-^.,l-^i /ałn-tr\ ,l7 259,1Ą 12172,8(
F. YYvlllń

l1.8 4 879,30 12671,36
u. rlZyUIl9uy

,.ł:iąlrl rrl zrrckenh 0,00 0,0c

- w tym: od jednostek plv,llę9nyń

sprawozdanie fin.2013 lnstytut Ksiazki Ar2a-RZiS-P



ll. Odsetki: 4 691,62 3174.2t
- w tvm: od jednostek powiazanvch

lll. zvskze zbvcia inwestvcii 0,00 0,0t
lv, Aktualizacia wartości inwestvcii 0,00 0,0c
V. lnne ,187.6t

9 497,0€
H. Kosztv finansowe l1.9 19172.09 19 747,59

l. Odsetki: 623.92 404,8i

ll.

| - w tym: dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycii 0,0c U,UL

lll. Aktualizacia wańości inwestvcii 0,0c 0,0c
lV lnne 1B 548,11 19 342,72

l. Wynik z działalności qospod. (F+G.H) 2 966.9a 5 096.5i
J, Wynik zdaęeń nadzwyczainvch (J,l.J.ll) l1.1 0 0,0c 0,00

l. zvski nadzwvczaine

ll, stratvnadzwvczaine

K. Wvnik brutto (l+/-J) 2 966.95 5 096.5i
L. Podatek dochodowy |1.11 90,0c 70,00
M, Pozostałe obowiązkowe zmnieiszenia zvsku (zwiekszenia stratv) 0,00 0,00

N. Wynik netto (K-L-M) 2 876,95 5 026,5i

Spoządzono dnia:

Spoządziła::

20,02,2014

Dorota Wygoda

{,óW,
ńo, errńnDorota Wygoda

lmię i nazwisko oraz podpis osoby, która

spozadziała sprawozdanie

..:.:flłTiTT §l&Kl
':i;;ii §Hł-r:_l
, 

u:,'l-:.,i:Ti:ii::jit
- -,-,] ..

lmię,nazwisko oraz podpis Dyrektora lnstytutu Ksiażki

sprawozdanie fin.2013 lnstytut Ksiazki Ar2a-RZiS-P



NAZWA JEDNOSTKI: |NSTYTUT KSlĄZKl
ADRES: UL,sZczEPAŃsKA 1, 3,|.011 KRAKoW
KRS/REGON: 356775805
NlP: 676-22-53-464

RACHUNEK PRZEPŁYWOW PIEN!ĘZNYCH
METODA POŚREDNlA

za okres 01"01.2013 -31.12.2013 r.

Wyszczegolnienie
kwota w złzarok:
2012 2013

1 2 7

A, Pzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

l. Zysk ( skata) netto 2876,95 5 026,57

ll razem (plus +. minus - 7 030649,12 405 645,56

lll.

1 530 715,58 976 517,53
2. + ) ztńułu różnic
3. Odsetkii udziałv w

!. Zs!]! r łU!4 e!{rys9!]! w ę §y cy j n e j
5, Zmiana stanu rezerw 19 738,34 77 584,74
6, Zmiana stanu zapasów
7. zmiana stanu należności

J9l1_6§t
454 519,73

* __392Q,69
295 295,26

B. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.- z wyjątkiem pożyczek i
kredytów

185 446,43 159 613,79

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7 143 221 ,43 59B 728,01
10, lnne
pzepfuwy pieniężne netto z działalności operacvinei (l + ll) 7 033 526.07 410 672j3

B. Pzepływy środków pieniężnych z dzialalności inwestycyjnej

l. 0,00 0,00
1 War, 'ości niemater, i prawn, oraz rzeczowvch aldvwów trw,

2. w nieruchomości oraz waftości niemat, i
3,Z 0,00 0,00

W

lnne

W 0.00 0,00
- zbycie aldvwów finansowvch

l W

a udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- nne WpłWv z
inwesl

ll zez lakiem minus "- -7 2B3927,17 -296 321,66

Na

4. lnne

ńości niemater, i nrawn, oraz żeczowvch aldvwów trw. 7 2B3 927,17 296 321,66
w nieruchomości oraz wańości niemater, i
finansowe, w tvm:

W

W 0,00 0,00

- udzielone

lll, PzepĘwy pi eniężne netto z działalności inwestvcvinei (l+ll) -7 283927,17 .296 321,66

C, Pzepływy środków pien iężnych z działal ności fi nansowej

0,00 0,00
1, Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych

instrumentów kapitalowych oraz dopłat do kapitału- dotacja

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wańościowych

4, lnne wnłvwv finansowe

Instytut Książki



ll. Wydatki (ze znakiem minus "J') 0.00 0,00
1, Nabycie udziałów (akcii) własnvch
2, Dywidendy i inne wypłatv na rzecz właścicieli
3. lnne, niż powvższe wvdatki z tńułu podziału zvsku
4. spłatv kredńów i pożvczek

5. wvkup dłużnvch papierów wańościowvch
6, Z tńułu innvch zobowiazań finansowvch
7. Płatności zobowiązań z tńułu umów leasinau finansoweqo
8, Odsetki

9, lnne wvdatki flnansowe
lll. Pzepływy pieniężne netto z działalności finansowei (l+ll) 0.00 0,00

D. Pzepływy pienieżne netto razem (A,lll +B.lll+C.lll) -250 401.10 114 350,47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pienieżnvch. w tvm: _250 401 ,1 0 114 350,47

- zmiana stanu środkow pieniężnvch z tńułu różnic kursowvch

F. Środki pieniężne na początek okresu 3 700 366,24 3 449 965,14

G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 3 449 965"14 3 564 315,6,1

o oqraniczonei możliwości dvsnonowania

Spoządzono dnia:

Spoządziła:

20.02.2014

Dorota Wygoda

Dorota Wygoda
lmię i nazwisko oraz podpis osoby, która

spoaadziała sprawozdanie

i;i3iYrUTI§ĘZni
31-U11 Krakćrpr
ul, Szcj$)ańs!"ą,i

NtP ts7.1-22-53,+§4;,-, 1l1.t],i nł7iTĘr,5
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NMWAJEDNoSTK|: INSTYTUT KsiliŻKl
ADRES: UL.sZczEPAŃsxn1,31.011 KRAKoW
REGON 356775805
NlP: 676-22-53-464

zEsTAWlENlE zMlAN W KAPITALE (FUNDUszU) WŁASNYM
NA DzlEN 31.12,2013

Wyszczególnienie
kwota na koniec roku:

2012 2013
1 2 3

l, Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0 2 409 699,81 2 412 576,76

korektv błedów oodstawowvch

l,a. Kapitał (fundusz) własnv na początek okresu (BO), po korektach 2 409 699,81 2 412 576,76

1, Kapitał (fundusz) podstawowy - na początek okresu 2 408 097,03 2 409 699,81
11 Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawoweoo - z tytułu: 1602,78 2 876,95

- dotacja inwestycyjna na zakupy środków trwaĘch

orze niesienie wv niku fi n an soweqo 1 602,78 2 876,95
1.2, zmnieiszenie kapitału (funduszu) podstawoweoo - z tvtułu: 0,00 0,00

1.3. kapitał (fundusz) podstawowv - na koniec okresu 2 409 699.81 2 412 576,76

2. Należne (nie wniesione) wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - na poczatek okr 0,00 0,00
2,1. Zwiększenie naleznych wpłat na kapitał (fundusz) podst,- z tvt.:

2,2, Zmnieiszenie należnych wpłat na kapitał (fundusz) podst.- z tyt.:

2,3. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowv. na koniec okresu 0,00 0,00

3. Udziały / akcie własne - na początek okresu 0,00 0,00
3.1. Zwiekszenie - z tvtułu...

3,2.. Zmnieiszenie - z tvtułu ..

3,3. UdziaĘ / akcie własne - na koniec okresu 0.0c 0,0c

4. Kapitał (fundusz) zapasowy - na poczatek okresu 0,00 0,00

11! zwiększenia kapitału (funduszu) zapasoweqo - z tytułu: 0,00 0,00
- emisji udziałów / akcji powyżejwańości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalnąwartość)
przeniesienia z kapitału / funduszu z al<tualizacii wvcenv

4.2 Zmnieiszenia kaoitału (funduszu) zaoasoweoo- z tvtułu: 0,00 0,00
pokrycia strat bilansowych

l4.x Kapitał (fundusz) zapasowy - na koniec okresu 0,00 0,00

5. Kapitał (fundusz\zaktualizacii wyceny - na poczatek okresu 0,00 0,00

5.1 . zwiększenie kapitału (funduszu) z aktual|zacii wvcenv - z tvtułu: 0,00 0,00
- aktualizacji waftości środków trwałych

5,2 zmnieiszenie kapitału (funduszu) z aktualizacii wvcenv - z tvtułu: 0.00 0,00
- zbycia środków trwałych i przeniesienia na fundusz

ls.s. Kapitał (fundusz) z aktualizacj i wyceny - na koniec okresu
łe - na poczatek okresu

0,00 0,00

6, Pozol ;tałe kapitałv (fundusze) rezeruo, 0,00 0,00

3.1, Zwiekszenie- ztvtułu: 0,00 0,00

--oozo st ał e zw ie ksze n i a

3.2 Zmnieiszenie _ztvtułu: 0,00 0,00



6.3 Pozostałe kapitafu (fundusze) rezerwowe - na koniec okresu 0,00 0.00

7, Zvsk (strata) z lat ubieqfuch na początek okresu - pzed korektą ub.okresu ,l 602,78 2 876,95

W zysk z lat ubieqłych na początek okresu 1602,78 2 876,95

ko relłv błęd ów po d staw owy ch

7.2 zvsk z lat ubieqłych na początek okresu, po korektach 1602,78 2 876,95

a) zwiekszenie (z tytułu zysku z ub.r., minus odpisy zaliczkowe)

:) zmnieiszenie (z tvtułu,..) 0,00 0,00

wvplatv dvwidendy

nneznaczenia na zFss
nneniesienie na fundusz instńucii
pozostałe

7,3. zvskzlal ubieofuch na koniec okresu 1602,78 2 876.95

7,4 strata z lat ubieqłvch na poczatek okresu, 0,00 0,00

- korektv błędów podstawowvch

7.5 Shata z lat ubieqłych na poczatek okresu, po korektach 0,00 0,00

a) zwiekszenie (ztvtułu ..

) zmnieiszenie (ztvtułu ..

7,6. strata z lat ubieqłych na koniec okresu 0,00 0,00

7.7 zvsk (strata) z lat ubiesĘch na koniec okresu 0,00 0,00

8. Wvnik netto roku obrotowego (a-b-c) 2 876,95 5 026,57

a) zysk netto wg RZS 2 876,95 5 026,57

b) strata netto wg RZS (ze znakiem minus "!')

c) zaliczkowe odpisy z zysku (ze znakiem minLls ":')

ll. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 412576,76 2 417 603,33

llla. planowany podziałzysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)

llllr Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrvcia stratv) 2 412576,76 2 417 603,33

Spoządzono dnia:

Spoządził::

/}iWffira |r /F-- i
Fęeąan Góur]*,

/ """""" """""""""""""

,{a:itępCa



INSTYTUT KSI ĄZKI
u!. Szczepańska 1, 31-011 Kraków

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r.

1.Nanva firmy: INSTYTUT KSIAZKI
2.Siedziba firmy: uI. Szczepańska 1, 31-011 Kraków
3.Podstawowy przedmiot działalności:

Jednostka zajmuje się działalnością kulturalną, polegającą na :

- promocji polskiej kultury i jej dziedzicfrva,
- promocji języka polskiego i polskiej ksiązki oraz polskiego edltorstwa w kraju i zagranicą
- promocji czytelnictwa w Polsce
Działalnośó ta wykonywana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą,

4.Organ Rejestrowy:
Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Ministra Kultury iDziędzictwa Narodowego

5.Numer RNIK: 5512003

6.Roczne sprawozdanie finansowe za sporządzone zostało za okres :

od 01 stycznia2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieó przyszłości, tj przez co najmniej 12
kolejnych miesięcy i dfużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywĄby na istnienie
p owaznych zagr ożeń d l a kontynuowania pr zez InsĘĄut Ks iązki działalnośc i.

B,Dodatkowe informacje i objaśnienia przedstawiono zgodnie zzałącznikiem nr 1 ustawy o
rachunkowości , pozycje zawaltę w tym zŃączniku nie występujące w Ins§tucie Książki w
bieząclłn roku, pominięto.

9. Prryjęte zasady rachunkowości, w Ęm metody wyceny akĘwów i pasywów, pomiaru wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości,
zĘm,że:
a)Do amortyzacji środków trwaĘch i wańości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje

stawki przewidziane w,,Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnyclt'', stanowiącym załącznik
do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, środki trwałe amortyzuje się metodą
liniową,

b)Wycena bilansowa środków trwĄch - wszystkie środki trwałe wycenione zostĘ na podstawie
faktur zakupu, według cen zakupu zuwzględnieniem naliczonych umorzeń

c)Stany produktów gotowych na dzień bilansowy wycenia się w cenach sprzedaĘ netto, które są
niższe od kosztów wytworzenia
Zgodnie z art.Il ust.ż.p,4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, decyzją
Dyrektora Instytutu Ksiązki odpisyrvane są w koszty wartości produktów gotowych w momencie
ich wytworzenia, połączone z ustalaniem stanu tych składników akĘwów i jego wyceny oraz
korekty kosźów o wartośó tego stanu, nie później jednak niżna dzień bilansowy
d) Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym,
e) Rachunek przep§rvów pienięźnych sporządzany jest metodą pośrednią,

0 Informacje liczbowe zapewniająporównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
2012 ze sprawozdaniem za rok 20 13

g) Informacje o wszystkich zdarzeniach jakie wystąpiły do dnia sporządzenia sprawozdania
finansowego za rok 2013 , zostŃy w nim uwzględnione



h) Dodatkowe informacje i objaśnienia, sporządzono zgodnie z zńącznikiem nr 1 ustawy o
rachunkowoŚci, pozycje zawalte w t5łn załącznikunie występujące w bieżącym roku w lns§rtucie
Książki zostŃy pominięte

Kraków, dnia 20.02,201,4 Dyrektor lnstytutu Książki

Sporządziła : Dorota Wygoda ,*-kZastępca yrektora

|pczak

rł:siyTUTlGĘŹffi
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INsTyTuT KsI 4żl<l
ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków

noułrxown rNroRvtłcln l onlłśNrBnrł
Dodatkowe informacje i objaśnienia podano w porządku zgodnym z załącznikiem nr 1 ustawy o
rachunkowoŚci , pozycje zawartę w tym załącznikunie występujące w Instlucie Książki w bieżącym
roku pominięto,

7.Grupa A l Wartości niematerialne i prawne

2. Grupa A. II Rzeczowe aktywa trwałe
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwĄch stan na początek roku
obrotowego, zwiększenia z$lńu zakupów otaz stan na koniec roku z uwzględnieniem amoĘzacji
przedstawiająponiższe tabele nr I inr 2.

Tab. nr 1 Rzeczowe akĘwa trwałe ( grupa A .II.) - wartość brutto:

lokale i obiekty
lqdowej iwodnej

L 287 938,56 7ż87 938,56

u rzadze n ia tech n i czn e i

]Pozostałe środki trwałe

0,00

155 078,55 7 798,00

i;ań 3 1,62 098,t7 ż40 777,38 0,00§rodki trwale w budowie
]

nłzeu]

2387 773,42

887o 624,76 285 866,66

o,o6

0,00

l

Tab. nr 2 Amortyzacia- umorzenie w 20L3 roku:

umorzenie roczne

93 889,80

]

l

]

Zmniejszenia śi;, ,, hri"r r"l*)
obrotowego

777 362,25

Stan na poczqtek

roku obrotowego
Zwię ks ze n ie ( p rzyc h ody ) stan na koniec roku

obrotowego
umorzenie roczne umorzenie na koniec

roku

7tt7o4,5Ą 10 455,00 722 t59,54 101 383,12 559 145,94

Narwu środka trwałego Stan na poczqtek roku
obrotowego

Zwiększenie

(przychody)

Zmniejszenie

( rozchody)

stan nd koniec roku
obrotowego

wo wieczystego użytkowania I877 796,06
ntu (powierzchnia 0,2295 ha)!

0,00 0,00 1,877 796,06

0,00 0,00

2 425 004,70

43 802,28 0,00 I73 058,17



1 250 889,99 729 816,85 1 980 706,84

25 863,10 
i
]

]-tągoal:-/f :- 8?si3/,;Al

2. Ddne o strukturze Funduszu podstawowego instytucji

Stan funduszu lnstytutu Książki, zgodnie z art.29 ustawy z dnia 25 października 1991 roku

tj. z2012 r. poz. 406 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, odzwierciedla

wartość majątku tj. wartość wydzielonego instytucji mienia na dzień bilansowy iwynosi

2 4Iż 576,76 zl

3. Sposób podziału zysku netto za rok obrotowy 2073

a)Wypłata dywidendy
b)Zwiększenie kapitału zapasowego
c)Zwiększenie Funduszu Instytutu Książki
d)Nagrody, premie
e)Zasilenie funduszy specjalnych

4. Dane o stdnie reaerw ( poz. B.3 Pozostałe rezerwy na zobowiqzania )według celu ich

utworzenia no poczqtek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie

końcowym

Tytuł stan na

3t.l2.2012
Zwiększenie Roałiązanie Stan na 31.12.2013

Rezerwy na zobowiązania, obciąźające zgodnie z art.35d
ustawy pozostale koszty operacyjne,
z tytułu podpisanych przez lnstytut Książki z zagranicznymi
wydawcami umów na publikację utworów z literatury
polskiej w tłumaczeniu na języki obce w ramach Programu
Translatorskieso O POLAND

L 935 623,32 1 469 893,00 L 604 277,32 1 801 245,00

Rezerwy na zobowiązania z tytułu badania przez biegłego
rewidenta sprawozdania finansowego lnstytutu Książki za
2OI2rok

18 450,00 18 450,00 18 450,00 18 450,00

Utworzone w okresie sprawozdawczym rezerwy na
świadczenia pracownicze tj. na nagrody jubileuszowe oraz
odprawy emerytalne pracowników lnstytutu Książki
przvpadaiące do wvpłaty w latach 2013 -2015

44 776,56 73 689,2L 16 895,63 10L 570,14



5. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartość należności

Należności netto na

koniec roku

obrotowego

6. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

B) OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

7. Struktura rzeczowa ( rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów i
materiałów w 2073 roku.

2 707,96 zł

Tytuł Stan na 3L.LZ.2OL2 Stan na 3L.L2.2OI3

Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:
(poz. B.lV Pasywów)
konto 837- rozliczenia międzyokresowe przychodów
przyszłych okresów z tytułu prenumeraty czasopism
konto 838- długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe przychodów dotyczące otrzymanej
dotacli inwestycyjnej na nabycie siedziby lnstytutu
Ksiąźki w Krakowie, przy ul, Wróblewskiego 6 oraz
zakup sprzętu komputerowego dla zespołu MAK+

7 179 685,55

38 702,57

7 140 982,98

6 580 957,54

28 732,12

6 552 225,42

Przychody netto ze sprzedaży Sprzedaż ogółem za rok
obrotowv 2012

Sprzedaż ogółem za rok
obrotowv 2013

Przvchodv ze sprzedażv. w tym:
,Wynajem części stoiska targowego na
r4iędzynarodowych Targach Książki
,Refakturowanie kosźów organizacji w
,amach umów o współorganizacji i
łzajemnego świadczenia usług
sprzedaż praw do twórczości J.Korczaka
sprzedaż usługi MAK+
spr zedaż czasopism patronackich,

akich jak TEATR, TWORCZOŚC,
,IOWAJA POLSZA, DIALoG, RUCH
ńUZYCZNY, LITERATURA NA ŚWIECIE,
{oWE KSIMKI, NOTATNIK
]EATRALNY l TEATR LALEK
Wynajem pomieszczeń

l024 469,7,,

66 850,0(

6,7 25I,9(

40 626,4ł
269 259,3,
568 257,0(

12 224.9a

09l 659,4,

88 350,0(

29 067,1(

6 557,5ł
430 72I"7ł
494 594.11

42 368.8l
Dotacja podmiotowa na działalność
lperacyjną Instytutu Ksiązki ( §2550 )

l5 443 000,0( 16 495 573,0(

łazem 16 467 469,7 17 587 232,4l



2. Rozliczenie głównych pozycji różniqcych podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym

od wyniku findnsowego ( zysku ) brutto.

brutto( zysk/strata brutto)

rzychody wyłączone z opodatkowania (- ), w tym:

rzychody i zyski nadzwyczajne ujęte księgowo, niewliczane do podstawy opodatkowania I62I 166,95

- rozwiqzanie rezerw no zobowiqzania z 2009- 2011 roku, w zwiqzku z realizacjq i zapłatq

7obowiqzań

4. Przychody i zyski nadzwyczajne ujęte księgowo, przejściowo niewliczane do podstawy

opodatkowania (-)

- naliczone, ale nieotrzymane odsetki od należności ( art,12 ust.4 pkt 2)

5. Przychody podatkowe nieujęte w księgach (+)

O. ł.vcr.roav póaiirowe nieuŃ ń 
"rvn*u 

rot u onroto*ego (n

7. Koszty aóivń." prrWatkowania (+)

8. Koszty i straty nadzwyczajne ujęte księgowo, niestanowiące kosztów uzyskania przycrroOu (+),

- rezerwy na zobowiqzania ( art,16 u5t.1 pkt 27 )

koszty reprezentacji, w szczegóIności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności i

, w tym alkoholowych ( art.16 ust.1 pkt 28 )

- odpisanie należności przedawnionych i nieściqgalnych

- zapłacone odsetki od zaległości podatkowych i innych zobowiqzań

9. Koszty i straty księgowe, przejściowo niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (+) 
]

10. Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania przychodu, ale nieujęte w wyniku roku 
l

obrotowego

t3, loarońirny urnane podatkowo (-)

].5. lnne

],6. Podstawa opodatkowania, W tym:

2 487,66

0,00

0,00

0,00

L78233L,37

I543 582,żI
233 575,44

4 804,74

368,98

0,00

0,00

163 773,33

0,00

0,00

0,00

369,00
żI,96

70,00

3. Poniesione w ostatnim roku i planowane ną ndstępny rok nakłady na nief,nansowe aktywa

trwałe

Nakłady poniesione w 2013 roku: zokup środkow trwałych 285 866,66 zl, zakup WNiP 10 455,00 zł

w tym nd ochronę środowiska : 0,00 zł

Plonowane ndkłody w 2014 roku :3 500 000 ,00zł

4. Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach

obcych

Ku rs śred n i N a rod owego Ba n ku Po lskiego Ta bela ż51, / 
^/ 

NBP l 201,3 z dnia 33,.12,ż013 r,



1 EURO= 4,1472PLN, ]. GBP= 4,9828 PLN, ]. USD=3,0].2 PLN

5, Struktura przepływu środków pieniężnych, przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych :

-Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na dzień bilansowy wynoszą 4!0 672,I3 z|

-Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej na dzień bilansowy wynoszą (-| 296 32t,66 zł

-Przepływy pieniężne z działalnościfinansowej na dzień bilansowy wynoszą 0,00 zł

5. wviaśnienie pozvcii kosztów operacvinvch i frnansowvch Rachunku zvsków i strat:

D. Pozostałe koszty operacyjne :

- utworzone w ciężar kosztow operacyjnych rezerwy na zobowiqzania z tytułu podpisanych umow z

podmiotomi zagranicznymi na wydanie określonych pozycji ksiqżkowych z literatury polskiejw
tłumaczeniu na języki obce na łqczna kwotę 1469 893,00 zł

-utworzone w ciężar kosztów operacyjnych rezerwy na nagrody jubileuszowe oraz odprawy
emerytalne procowników lnstytutu Ksiqżki przypadajqce do wypłaty w latach 2073 -2015 na łqcznq

kwotę 73 689,27 zł

- przyznane przez lnstytut Ksiqżki i wypłacone dotacje w ramach Programu ,,Biblioteka+ -Szkolenia

dla bibliotekorzy" na łqcznq kwotę 357 700,71 zł

- przyznane przez lnstytut Ksiqżki i wypłocone dotacje w ramach Programu ,,Dyskusyjne Kluby

Ksiqżki' na łqcznq kwotę 1 306 447,53 zł

- wypłata dotacji Wieloletni Program Rzqdowy ,,Kultura+, Priorytet ,,Bibliotek+ lnfrastruktura

bibliotek." na łqcznq kwotę 29 302 776,31zł

-wypłata dotocjiw ramach progrdmu ,,Kraszewski-komputery dla bibliotek" kwotę 1959 016,90 zł

-zaokrqglenia podatku VAT w kwocie 0§7 z!

- odpisanie przedawnionych i nieściqgalnych należnościw łqcznej kwocie O rOO rO r'

G. Koszty finansowe:

- zapłacone odsetki od nieterminowejwpłaty w kwocie 347,02 zł

- zrealizowane ujemne różnice kursowe w kwocie 19 342,72 zł

- pozostołe( anulacja noty odsetkowej i błędnie naliczonych odsetek za zwłokę) 57,85 zł



6,wviąśnienie pozvcii przvchodów operacvinvch i finansowvch Rachunku zvsków i strat:

D, Pozostałe przychody operacyjne:

- rozwiqzanie rezerwy na zobowiqząnia z 2077- 2072 roku, w zwiqzku z realizacjq i zaPłotq

zobowiqzań w kwocie 1627 766,95 zł

- zaokrqglenia podatku VAT w kwocie 83Zzł

- zwrot podatku od wartości dodanej wynikajqcego z faktur od kontrahentów zagranicznych w

zwiqzku z MiędzynarodowymiTargomi Ksiqżki w Bolonii, Frankfurcie, Londynie i LiPsku w łqcznej

kwocie 49 190,25 zł

- dotacja otrzymdna z Fundacji Rozwoju Społeczeństwo lnformatycznego (FRSl) na realizację Projektu

,, Teraz MY-DKK dla dzieci i młodzieży "w kwocie 20 093.82 zł

- dotacja otrzymanq z Goethe lnstytut na wydanie nl)meru czasopisma ,,Diolog"w kwocie 4 000.00 zł

- dotocja otrzymona z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na podróż studyjnq do Niemiec w

kwocie 12 000.00 zł

-dotacja otrzymano z MK\DN na Program Wiersze z lslandii" w łqcznej kwocie 475 42j.57 zł

- dotocja w ramoch Programu ,,Biblioteka+ -Szkolenia dla bibliotekarzy" no kwotę 357 100.71zł

- dotacje celowe pod zodania na podstawie podpisanych umow z MKiDN w łqcznej kwocie

4 925 01-6.07 zł

-dotacja celowa w ramach Wieloletniego Progromu Rzqdowego,,lnfrastruktura bibliotek" ną

podstawie zaakceptowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego list Preferencji

wnioskow na łqczna kwotę 29 302 776.37 zł

- dotacja celowa na program dotacyjny ,,Kraszewski-komputery dta bibliotek" kwotę 1959 01-6.90 zł

-zwrot niewykorzystanych środków przez beneficjentów Programu Dyskusyjne Kluby KsiqŻki na łqcznq

kwotę 9 5j1.17 zł

- umorzenie środków trwałych pokrytych w całości dotacjq inwestycyjnq dla instytutu KsiqŻki w

łqcznei kwocie 722 197,56 zł

G, Przychody finansowe :

- odsetki ustawowe naliczone od należności przeterminowanych w kwocie 2 721,33 zł

- kapitalizacja odsetek na rochunkach bankowych tnstytutu Ksiqżki w kwocie 452,95 zł

-zrealizowane dodotnie różnice kursowe w kwocie (-)12B_a

-zapłata kary umownejzd odstqpienie od umowy w kwocie 9 498.36 zł



7. lnformacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym 2073, z podziałem na

grupy zawodowe;

Wyszczególnienie |tir".ieir,e,atruOnienie w osobach

Pracownicy umysłowi

]

W tym pr..o*ńi.y na urlopach *yńowawczych lub bezpłatnych

oGÓŁEM

8, tnformacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta noleżnym zo rok obrotowV

9. W 2013 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które naleŻało ująĆ w

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

10" po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowYm za

20]_3 rok, które powodowałyby zmianę stanu istniejącego na dziąń bilansowy.

11. W lnstytucie nie występuje niepewność co do możliwoŚci kontynuowania działalnoŚci,

12. Wszystkie istotne informacje mogące wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowejoraz

wynik finansowy lnstytutu zostały zawarte w bilansie, rachunku zysków i strat, rachunku

przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz W informacji

dodatkowej

./_astępća [:ytextora
Kraków, dnia 20,0ż.2014

;łai.
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Pracownicy na stanowiskach robotniczych

]
L23
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Sporządziła:

Dyrektor lnstytutu Książki


