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Dla lnstytutu Ksiązki

PrzeProwadziliŚmy badanie sprawozdania finansowego jednostki lnstytut Książki z siedzibą
w Krakowie, ul. Szczepańska 1 (Kraków 31-011), na które składa się:

. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

o bilans sporządzony na dzień 31,12.2013 r. ktory po stronie aktywów i pasywów zamyka się
sumą: 11 540 258,66 ż;

' rachunek zyskow i strat za rok obrotowy od 01 .01.2013 r. do 31 .12.2013 r. wykazujący
zysk/stratę netto w wysokości: 5 026,57 zł;

' zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.0,1.2013 r, do
31"12.2013r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 5 026,57 zł;

. rachunek przepływÓw pienięznych za rok obrotowy od 0,1.01,2013 r, do 31.12.2013 r,

wykazujący wzrost stanu środków pienięznych o kwotę: 114350,47 zł;

. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sPorządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego
odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Kierownik jednostki zobowiązany jest do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało
wYmagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U
z2013 r., poz,330), zwanej dalej ,,ustawą o rachunkowości''.

NaszYm zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi
zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie
ijasno Przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak tez
wYnik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego
sporządzenia.
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Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,

2) krajowych standardow rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby

uzyskac racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności

badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki)

rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w pżeważąącej mierze w sposob

wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w spra-

wozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, ze badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrazenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej

jednostki na dzień 31.12.2013 r., jak tez jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01 .2013 r.

do 31.12.2013 r",

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości

oraz na podstawie prawidłowo prowadzo nych ksiąg rach u n kowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa

i postanowieniami statutu jednostki.

Kluczowy biegły rewiddnt
,'' '' 

"'///\g',, L

ló

Jolanta Grabska_Czekońska

Nr w rejestrze 9389

i

Kraków, 28.02,2014 r.

Kancelaria Biegłych Rewldentów

AUDYTOR Sp. z o.o. nr KIBR 459

Prbzes Zarządu

mgr Zbigniew Frączek

KANcĘLARlA BlI
\x.g"Jr

YcH REWlDENTOlf{

YT*K
Z o,o.
Mazowiec*a 4412



Kancelaria Biegłych Rewidentów
AUDYTOR §połka z o.o.

Siedziba: 30-019 Krakóq ul. N[azowrecka 14/2
tel. (01 2) 634177 2; kolr.. 60849411,2
e-mail: audytor@audytor-krakow.p1

\Ń,ww. audytor-krakow.p1

Raport
z badania sprawozdania finansowego

lnstytut Ksiązki
z siedzibą 31 -011 Kraków, ul. Szczepańska 1
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InsĘrtut Ksiązki 2ÓI3 r.

A. Część ogólna

1. lnstytut Książki (zwany w dalszej części Raportu ,,badaną jednostką" lub,,lnstytutem") jest

państwową instytucją kultury posiadającą osobowośc prawną, wyodrębnioną pod względem

organizacyjnym i ekonomiczno - finansowym, wpisaną do rejestru państwowych instytucji

kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

lnstytut został utworzony na podstawie zarządzenia nr 34 Ministra Kultury z dnia

19.11.2003 r. w sprawie utworzenia lnstytutu Ksiąźki i nadania mu statutu,

Na podstawie Zarządzenia Nr 7 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18.03.201O r.

w sprawie podziału Biblioteki Narodowej ( Dz, Urz. MKiDN z 2010 r,, Nr 1 , poz,7), oraz

zaządzenia Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

22.03.2010 r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie utworzenia lnstytutu Ksiązki

(Dz. Urz. MK|DN z 201O r., Nr 1, poz,9), z dniem 01.04.2010 r, Zal*ad Wydawniczy Czasopism
Patronackich został wyłączony z Biblioteki Narodowej i włączony do lnstytutu Ksiązki.

ponadto lnstytut posiada następujące dokumenty legalizujące jego działalnośc:

a) aktualny wpis do rejestru instytucji kultury pod numerem RN|K 55t2003 z dnia 12.02,2014 r.

b) numer identyfikacji podatkowej NlP 6762253464 nadany w dniu 31,12,2003 r, oraz NlP EU

PL6732253464 nadany w dniu 19.01.2005 r. pżez Urząd Skarbowy Krakow Stare Miasto

c) numer identyfikacyjny Regon 356775805 nadany przez|Jrząd Statystyczny w Krakowie.

Celem działalności lnstytutu jest:

1) współdziałanie z polskimiizagranicznymipodmiotamipublicznymi i prywatnymi,

2) tworzenie i realizaĄa projektów oraz programów promocji kultury polskiej poprzez

ksiąźkę,

3) obsługa,,Programu Translatorskiego @ Poland"

4) tworzenie i obsługa internetowego systemu informacyjnego promującego literaturę

polską 
,

5) koordynowane i organizowanie kĘowych i zagranicznych imprez, wystaw, targow,

szkoleń, warsztatów, konferencji, itp.,

6) przygotowanie na potrzeby własne oraz administracji publicznej, szczególnie dla Ministra

corocznych rapońów z dziedziny objętej zakresem działalności lnstytutu. Tematyka

izakres corocznych rapońow uzgadniane są z Ministrem,

7) inicjowanie i prowadzenie projektów badawczych, opracowywanie i zlecanie analiz
i ekspertyz słuzących diagnozie oraz prognozowaniu kierunkow rozwoju dziedziny objętej

zakresem działania l nstytutu,

B) działalnośó wydawnicza,

9) tworzenie i realizacja projektów oraz programow bibliotecznych,

1 0) działalnośc edukacyjna,

'1 1) wykonywanie uprawnień wynikających z licencji, patentow i praw autorskich,

12) obsługa programow Ministra.
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InsĘrtut Ksiązki20 13 r.

4, Kierownikjednostki:

Skład kierownictwa lnstytutu w badanym okresie nie uległ zmianie.

Na dzień 31,12.2013 r. skład kierownictwa lnstytutu przedstawiał się następująco:

Pan Grzegorz Gauden * Dyrektor,

Pan Ryszard Skzypczak - Zastępca Dyrektora,

Pani Elzbieta Kalinowska - Zastępca Dyrektora

Zgodnie z rejestrem instytucji kultury prowadzonym przez Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, pełnomocnikami lnstytutu uprawnionymi do dokonywania

czynności prawnych są: Pan Ryszard Skrzypczak oraz Pani Dorota Wygoda.

Organem doradczym Dyrektora w sprawach związanych z realizacją statutowego celu

działania lnstytutu, zgodnie z paragratem 11 statutu jest Rada Programowa, powoływana

przez Ministra na okres dwóch lat, Zgodnie z pismem Depańamentu Mecenatu Państwa

DMP/3646/13/MW z dnia 30,07.2013 r., Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

zatwierdził skład Rady Programowej na lata 2013 - 2015.

5, Główną księgową lnstytutu jest Pani Dorota Wygoda

6. Fundusze własne w badanejjednostce kształtują się następująco:

Wyszczególnienie
stan na dzień

31,12.2013 l.

stan na dzień

31.12.2012 r

Kapitał {f undusz) własny 2 417 603,33 2412 576,76

Kapitał (f und usz) podstawowy 2 412 576,76 2 409 699,81

Należne Wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

Udziały (akcje) Własne (wielkość ujemna)

Kapitał (fundusz) zapasowy

Kapitał (fundusz| z aktualizacii wyceny

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

zysk (strata) z lat ubiegĘch

Zysk (strata) nefto 5 026,57 2 876.95

odpisy z zysku netto W ciągu roku obrotowego (W.ujemna)

Dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3 jednostka zatrudniała średnio w badanym roku

obrotowym 105 osob, a w roku poprzednim 125 osób.

8. Zgodnie z pismem Depańamentu Mecenatu Państwa z dn.18.11.2013 r. do obowiązkowego

w świetle art. 64 ustawy o rachunkowości badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy

2013, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zgodnie z ań.66 ustęp 4 uor - wybrał /|
{.- .. ]Kance]aria Biegłych Rewidentów
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t Ksiązkrz}B
Podmiot audytorski Kancelaria Biegłych Rewidentów AUDyToR sp, z o.o. z siedzibą
w Krakowie, ul. Mazowiecka 4412 wpisany pod numerem 459 na listę podmiotow uprawnionych
przez KrĄową Radę Biegłych Rewidentów.

10, Niniejsze badanie, zgodnie z umową z dnia 16.12.2013 r. zawartą zgodnie z decyĄą Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z punktu 8 przeprowadzono w siedzibie jednostki w okresie
od 28.01 .2014 r, do 28.02.2014 r.

11. ZarÓwno podmiot audytorski, jak i przeprowadzĄący badanie w jego imieniu kluczowy biegły

Jolanta Grabska-Czekońska (nrrej. 9389) oświadczają, ze pozostają niezależni od badanej
jednostki, wrozumieniu art. 56 ust. 3 i4 ustawy zdnia 07 maja 2009r. o biegłych rewidentach i

ich samoządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o
nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649 z 2009r. z pożn. zm.),

12. SPrawozdanie finansowe za rok popzedzĄący było zbadane przez podmiot audytorski

Kancelaria Biegłych Rewidentow AUDYTOR sp. z o.o. i otrzymało opinię bez zastrzeżeń.
SPrawozdanie to zostało zatwierdzone pżez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu

28.05.2013 r., zgodnie z pismem DF-l1-3132113-7t2013.

Zysk bilansowy w kwocie 2 876,95 zł, przeznaczono na fundusz instytucji,

13. zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający badany zostało:

- stosownie do ań. 27 ust. 2 ustawy z 15.02.1992 r. złożone w Urzędzie Skarbowym - Krakow
Stare Miasto w dniu 06.06.2013.

14. Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowości jednostka udostępniła biegłemu prowadzone księgi
rachunkowe i dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia oraz udzieliła informacji

niezbędnYch do wydania opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania.

'15, Ponadto kierownik jednostki, stosownie do ań. 67 ustawy o r""nuntowości, złożył w dacie
zakończenia badania - pisemne oświadczenie dotyczące m.in.:

a) komPletności, prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego przedłożonego do
badan ia oraz uzupełn iającego sprawozdan ia z działal n ości,

b) ujawnienia w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań korespondujących z dniem

bilansowym,

c) niezaistnienia innych zdarzeń gospodarczych, wpływających istotnie na informacje ilościowe
i jakościowe wynikające ze sprawozdania finansowego.

B. Sytuacja ekonomiczno - finansowa jednostki w przedziaIe 3 lat (201 1 _20,13|.

1. Analiza bilansu
Aktywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrąg|eniem setek zł:

l1 .'l
i} ,,
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InsĘtut Książki 20'L3 r.

Lp Wy§zczegó h i€n ie

2013
'J12

201,| zmiana stanu

l<wota
u dżału

ku/ota
udzidu

klrcta
udżału n13l2012 2013l201,|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A tktytłna twBłe 7 060,4 61,2 7 740§ 62,6 987.t 18,2 {680,2 91,2 6 072, 715,o

l. vańości niemłsialne i prun€ 1§},0 1,4 253F 2,,| 370,4 6,8 (90,9 642 (2oI,4 44,0

ll lzeeore aktym trrłab 6 8$,9 594 7 440,1 60"| 570,a 10,5 (589,3 9z1 6 280l 1 200,9

lll lależmścidłĘotmhore ls,5 0,4 46ł 0,4 46,€ 0,9 1m,0 (0,1 99,8

1 ) d Jed mteł( po W ąan ych

lV M6tycje dfugcaeminWe

/ jed rc st(a ch poł iąa nych

V )lugDttrmimwe rozlczffh
niędzyola§we

B \ktyva obrotowe 4 4n,9 3q8 4 630f 37,4 4442,8 8t,8 (r50,7, 9ą7 37,1 t00,8

!ą6y 1§,( 1,2 109,3 0,9 125,7 2,3 30,2 1n,7 ,l3F 111,0

ll ,la leżmśc i krótkotem hore 77B,a ą7 1 071j 8,7 6,16,7 11,4 (295,3] 7z4 1593 125,8

1

,la ieżn óci od jed rcste k
nWązanych

ll M6tycje krókcaeminile 3 sBt,: 30,9 3 450,0 27,9 3700,Ą 68,1 114,1 l(B,3 ( 1 36,1 96,3

V jed rcsi(a ch poil iąa nych

lV Gcakdeminile Ezliemia

\ktywa raem t15l{),: 1o,0 12371) {00,0 5430,i {00,0 (830,9 93,3 6 110! 212,5

dane w tvs. zł z rachun iem setek zł:

Lp Wyszczegó h i€n ie

201 3 ?o12 20,11 zmiana stanu

lwota
udżału

k\,rcta
udzidu

kulota
ud żału ala20n 2013l2011

1 2 3 4 3 4 5 6 9 l0 11 12

A, kpitał (fundusą) udasny 2 417,ę 20,9 2 412ł t9,5 2409., 44,4 5,( 1u,2 7: 100,3

(adtal (fund6z) podstawwy 2 412,ę 20,9 2 409;I 19,5 2408,1 44,3 2,| 1(x),1 4ł 1o0,2

ll
labżre Wphiy m kapital
lodstawily (wie kość uie mn a}

lll 'dzialy 
(akcie) hłas m (wielkość

lF mna)

lV (adtał (fund6z) zapasowy

(a]rtał (fundcz) z a Kualżacji
vyce ny

Vl
,ozGtałe Kaptaty (lumu9e)
ezeilore

Vll ysk (stnta) zlat uiiĘlych

Vlll ysk (stnta) mtto 5,c 0,0 29 0,0 1,6 0,0 2,,| 174,7 3A 313,6

lx
)dpisy z zysku netto wciągu
oku obrotowąo (wie lkość

B
!o bowiąZilia ; lezen^,y na
:obowiaania 91p,,7 7g1 9 9686 80,5 3 020,5 55,6 {835,9 91,6 6 7g2ł| 302,0

l€zeMy na zóouiązanb 19n,3 1ą6 1 998§ 16,2 2 0l8,6 37,2 (77,6 9ą1 (g/,3 95,2

ll :óowązan h dłĘotermhowe

,| Vobm jed noste k powiąanych

lll :obowązanh kńtkotermimWe 6?0,4 ą4 780p 6,3 965,5 17,8 (159,6 795 (3.15,1 64,3

1 Vob s jed noste k pwiąanych

lV lozliczenb mĘdzyolc$w 6 581,0 5Z0 7 179:| 58,0 36,5 o,7 (598,7 9,1,7 6 544ł 18 047,8

'6yua razem t1 5t{r,3 1m,0 12 371 2 100,0 543o,2 {00,0 (830,9 9ą3 6 t10I 212,5

,1
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Instytut Ksiązki 201,3 r.

2. Rachunek zysków istrat (w tys. zł) z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:

Lt Wyszczegó lnienie

2013 ]ok 2012 rok 2011 rok zmiana stan u

kwota
%

udziału
kwota

udżału
kwota

udzidu 2013l2o12 2o13l2u1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A )żałalność podstawowa

,|
łżychody neto ze
pźedał i zrównane z nimi, 17 617,5 30,9 16,S1,,| §,6 16 909,t 7o,3 1 ,166,Ą 107,1 m7,1 1u,2

(osź wła$y sprzed ży 2,529,1 39,5 21 (Bg,G a,7 ,l8 47zt 76,8 1 459,Ą 106,9 4 (E6,: 12,,0

awnik na sDżedażl, (4 91 1F) (4 6t8,6 (1 s3,0 (29ą0] {06,3 (3 348,6 3u,2

E )ozostała dzbłal ność operacyjn a

1
)ozostałe przychody § 397,f 69,1 25 (B9,€ 60,4 7 ,l3,1,a 29,7 14 307 ,| 157,0 32x5,ź 5ź,4

'ozostałe 
kosźy operacyjn e u 473,7 60,5 20 Ę3,7 Ę,2 5 554( 23,1 ,l4 020,( ,l68,5 28 919,.; 6n,7

'Wnik 
na działalności

)D€rćvin6i 4 923,8 4 635,8 577 287,| 106,2 3 346,( 312,1

c avynik operacyj ny (A3+B3) 12,2 17,a 14,ź (§1) 70,5 (2,6 82,3

D )żałalność finansowa

1 łzychody finalsolit€ ,l2,7 0,0 4,9 0,0 ąż 0,0 7,t 259,7 9,i 36-/,8

2 (osźy finansoWe ,l9,7 0,0 ,l9,2 0,0 1ą! 0,1 0,( ,l03,0 5,1 ,lĘ,6

3
^rynik 

na dżałalności
rnan§olreJ

(7,1) (14,3 (10,4 7 49,5 J,i 68,0

E zdarzenia nadzwyczajne

zyski nadzwycząne

2 łratv nadzwvczaine

o
'vynik 

darzeń
rrłlruwu airwh

F Z}rsk (strata) brutto
,c+D3+E3l 5,1 3,( 4l 2,1 171,8 0,,i 116,0

)od atek d ochodowy 0,1 0,1 zt (0,0) 77,8 (2,7,, z5

2
tozoslźtłe oDowląz(owe
ann bjszgr ia z}§ku
ailiAkś7Ani, ślafvl

G
JDoWląa(owe o DcĘzenra-
eżAń

0,1 0,1 (0,0) 77,8 (2,7) z5

Zysk (strata) ndto (F€) 5,( 2,ź 1,( 2"| 174,7 3,4 313,6

3. Analiza zasobów bilansu i rachunku zysków istrat.

W badanym okresie nastąpił spadek sumy bilansowej o kwotę 830,9 tys. zł. Spadek ten

w aktywach spowodowany jest zmniejszeniem wańości aktywów trwałych o 680,2 tys. zł,

głownie na skutek umorzenia, oraz należności krotkoterminowych o kwotę 295,3 tys. zł.

W badanym okresie nastąpił natomiast wzrost inwestycji krotkoterminowych o 114,4 tys. zł.

W pasywach bilansu w badanym okresie zmniejszyły się zobowiązania krotkoterminowe,

o kwotę 159,6 tys. zł, orazrozliczenia międzyokresowe o 598,7 tys. zł, Zmniejszenie wańości

rozliczeń międzyokresowych dotyczy rozliczenia 'w przychody dotacji otrzymanych na zakup

środków trwałych rownolegle z kosztami amońyzacji.

,}

,rr-''''Kancelaria Biegłych Rewidentów
AUDYTOR sp. z o.o.
Nr KIBR 459

Biegły Rewident Nr 9389
Iolanta Grabska -Czekońska

Strona 6



Instytut Książkiź 0 t3 r.

W rachunku zysków i strat występuje wzrost przychodów ze sprzedaży o 1 166,4 tys. zł,

równocześnie wzrasta koszt własny sprzedaży o kwotę 1 459,4 tys. zł. Pozostałe przychody

operacyjne zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 14 307 ,9 tys. zł, a pozostałe koszty

operacyjne o 14 O2O,a tys. zł. Wzrosty te świadczą o zwiększeniu realizacji zadań przez lnstytut.

Ze względu na fakt, ze badana jednostka prowadzi działalnośc w oparciu o budzet zadaniowy,

koszty realizaĄi zadan pokrywane są dotacjami, biegła odstąpiła od analizy wskaźników

ekonomiczno - finansowych.

Zdolnośó jednostki do kontynuowania działalności w roku następnym po badanym

( w niezmienionym istotnie zakresie).

Uwzględniając wyniki badania sprawozdania finansowego i zdarzeń gospodarczych, jakie

nastąpiły po dniu bilansowym stwierdza się, ze nie istnieje zagrożenie kontynuowania przez

badaną jednostkę działalności w roku następnym po badanym w niezmniejszonym istotnie

zakresie.

Odnotowaó należy przy tym fakt, ze jednostka poinformowała we ,,Wprowadzeniu do informacji

dodatkowej" o swej zdolności do kontynuacji działalnościw niezmienionym zakresie,

C. Gzęść szczegółowa

1. Prawidłowość stosowanego systemu księgowości.

1.1. Księgowość jednostki.

Księgowośó funkcjonuje na podstawie przyjętych przez jednostkę zasad zwanych ,,Polityką

Rachunkowości", zatwierdzonych przez kierownika jednostki - Zaządzenie Dyrektora lnstytutu

Ksiązki Nr 05/201 1l z dnia 04.05.2011 r.

1.2.W zakresie prawidłowości stosowanego systemu księgowości biegły potwierdza, że:

a) jednostka pzestrzegała ciągłości stosowanych zasad rachunkgwości, w tym w przedmiocie

prawidłowościotwarcia ksiąg rachunkowych na 0'1.01. roku badanego,

b) księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki, przy wykorzystaniu systemu

komputerowego WF-FaKlR, wersja 7.91.2,

c) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadami

rachunkowości, w tym zgodnie z zasadą memoriału i ostroznej wyceny,

d) dowody źrodłowe stanowiące podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych były

sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z art.21 ust, 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości,

e) jednostka przechowuje zbiory na magnetycznych dyskach twardych. Dowody księgowe,

księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe przechowywane są w siedzibie zarządu

jednostki, zgodnie z art.74 ustawy o rachunkowości.

!

; łl

Kancelaria Biegłych Rewidentów
AUDYTOR sp, z o,o.
Nr KIBR 459

Biegły Rewident Nr 9389
|olanta Grabska -Czekońska ,

Strona 7



Instytut Ksiązki 201,3 r.

2. lnwentaryzacja aktywów i pasywów

lnwentaryzacja aktywow i pasywow została przeprowadzona do bilansu rocznego zgodnie z ań.

26 ustawy o rachunkowości.

Stwierdza się, ze księgi rachunkowe wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę do ewidencji

księgowej operacji gospodarczych - są prawidłowe w rozumieniu art.24 ustawy o rachunkowości

i stanowią podstawę do sporządzenia zbadanego sprawozdania finansowego.

3. CHARAKTERYSTYKA GŁoWNYCH PozYcJl BILANSU i Rzis.

3.'l.Aktywa - wybrane pozycje:

3.1.1. Rzeczowe aktywa tnrałe 6 851 tys. zł

W badanym roku wańość netto rzeczowych aktywow trwałych zmniejszyła się o 5B9 tys. zł,

głownie na skutek dokonanych odpisów amońyzacyjnych.

3.1.2. Należności krótkoterminowe 776 tys. zł

Nalezności krótkoterminowe dotyczą:

- naleznościz tytułu dostaw i usług 163. tys. zł,

- należności z tytułu podatków 468. tys. zł,

- innych należności 144 tys. zł.

Nalezności z tytułu dostaw i usług stanowią biezące należności, zostały potwierdzone na dzień

30.'1 1 .2013 r. w 47o/o

Nalezności z tytułu podatkow stanowi głównie kwota podatku VAT do odliczenia w następnym

okresie.

lnne nalezności stanowi saldo rozliczeń z pracownikamiz tytułu pożyczekz ZFŚS.

3.1.3. lnwestycje krótkoterminowe 3 564 tys. zł.

PozyĄa ta obejmuje posiadane przezbadaną jednostkę środki pieniężne.

3.2. Pasywa - wybrane pozycje:

3.2.1. Rezerwy na zobowiązania 1 921 tys. zł

Utworzone przez jednostkę rezenły obejmują:

rezenuy na świadczenia pracownicze 10'1 tys. zł

- pozostałe rezenły 1 820. tys. zł

Rezenruy na świadczenia pracownicze stanowią rezeruvy na wypłatę nagród jubileuszowych oraz

odprawy emerytalnych w okresie trzech lat.

Stan pozostałych rezerw dotyczy głównie zaplanowanych w budzecie wydatkow w latach

następnych, związanych z realizaĄązadań,,Programu Translatorskiego @ Poland",

na ktore lnstytut otrzymał środki w ramach dotacji na działalnośó.statutową w roku biezącym

i latach poprzednich
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Instytut Książki 201,3 r.

3.2.2. Zobowiązania krótkoterminowe 620 tys. zł

zobowiązania krotkoterminowe dotyc zą przede wszystkim:
- zobowiązań z tytułu dostaw i usług 362. tys, zł
- zobowiązań z tytułu podatkow

- ZFSS
84 tys. zł

165 tys. zł
Zobowiązania z tYtułu dostaw i usług dotyczą głównie biezących zobowiązań lnstytutu wobec

kontrahentow w kwocie 11O tYs. zł oraz zobowiązania wobec MK|DN z tytułu rozliczen
niewykorzystanych dotacji. zobowiązanta uregulowano do dnia zakończeniabadania.
Zobowiązania z tYtułu Podatkow dotyczą przede wszystkim rozliczeń z tytułu podatku

dochodowego osob fizYcznYch i PFRON. Salda zobowiązań wynikają z deklaracji, uregulowane
terminowo w styczniu 2014 r.

3.2.3. Rozliczenia międzyokresowe 6 580 tys. zł
Kwota rozliczeń międzYokresowych dotyczy: dotacji na zakup środków truvałych, w wysokości

6 552 tYs, zł, rozliczanej w PrzYchody rownolegle z kosztami amortyzacji, oraz przychodów
PrzYszłYch okresÓw 29 tYs. zł dotYczących wpłat na prenumeratę czasopism patronackich.

3.3. Rachunek zysków i strat - wybrane pozycje:
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Przychody z działalności podstawowej 17 617 tys. zł

zostałY we wszYstkich istotnych aspektach prawidłowo zaliczone do badanego roku i obejmują
głównie wysokość dotacji podmiotowej,

Koszty działalności operacyjn ei 22 529 tys. zł

odzwierciedlają we wszYstkich istotnych aspektach zeczywisty przebieg przeprowadzonych
oPeracji gosPodarczYch związanych z prowadzeniem działalności podstawowej.

Pozostałe przychody operacyjne 39 397 tys. zł
odnoszą się przede wszystkim do otzymanych dotacji celowych w kwocie 37 718 tys. zł, w tym
dotacja celowa w ramach Wieloletniego Programu Rządowego ,,lnfrastruktura bibliotek,, 29 303
tYs, zł, oraz kwotY rozwiązanych rezerw w związku z realizaĄą zadań ,,programu
Translatorskiego @ Poland" lub zapłatą zobowiązańw wysokości 1 621tys. zł.

Pozostałe koszty operacyjne 34 474 tys. zł.

składają się głÓwnie z wYdatkow związanych z reatizacją zadań celowych, na które lnstytut
otrzYmał dotacje 32 925 tYs. zł, oraz uŃorzone w ciężar kosztow rezeruy w wysokości
1 4670 tys. zł,
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4. Badanie pozostałych części składowych sprawozdania finansowego.

4. 1 . Rach u nek przepływów pien iężn y ch za rok obrotowy.

Rachunek PrzePłYwow pienięznych sporządzony zgodnie z art. 4Bb ustawy o rachunkowości
w sPosÓb wiarYgodnY, Powiązany z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz z księgami
rachunkowymi:

4.2.Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w roku obrotowym.
Jednostka komPletnie i wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące wzrost/zmniejszenie kapitału
własnego o 5 026,57 zł, zgodnie z bilansem oraz księgami rachunkowymi,

4.3. lnformacja dodatkowa.

lnformacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaŚnienia. lnformacja dodatkowa zawiera niezbędny zakres danych liczbowych
isłownych.

Przedstawione informacje są we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z bilansem, rachunkiem
zyskow i strat i księgami rachunkowymi.

4.4. Naruszenie pzepisów prawa.

W wyniku zastosowanych procedur w ramach badania

obrotowy - nie ujawniono naruszenia przez jednostkę

wpływających na sp rawo zdanie finansowe.

sprawozdania finansowego za rok

obowiązujących przepisów prawa

4.6.Zdarzenia po dacie bilansu.

BiegłY stwierdza, ze między dniem bilansowym 31.12.2013 r., a datą zakończenia badania nie
wYstąPiłY istotne zdarzenia gospodarcze, mające wpływ na roczne sprawozdanie finansowe
i zYsk bilansowY, PrzY czym uwzględnia się w tym zakresie oświadczenie złożone przez Zarząd
w dniu 28.02.2014 r.

5. Podsumowanie.

Podsumowanie wYnikÓw badania zawartejest w opinii biegłego rewidenta, stanowiącej odrębny
dokument, wymagany przez ustawę o rachunkowości.

NiniejszY raPoń zawiera 1'1 stron kolejno numerowanych i opatrzonych podpisem biegłego
rewidenta.
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4. Badanie pozostałych części składowych sprawozdania finansowego.

4. 1 . Rach u nek p rzepĘwów pien iężn y ch za rok obrotowy.

Rachunek przepływów pienięznych sporządzony zgodnie z art, 48b ustawy o rachunkowości

w sposob wiarygodny, powiązany z bilansem i rachunkiem zyskow i strat oraz z księgami

rachunkowymi:

4.2.Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w roku obrotowym.

Jednostka kompletnie i wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące wzrosUzmniejszenie kapitału

własnego o 5 026,57 zł, zgodnie z bilansem oraz księgami rachunkowymi.

4.3. lnformacja dodatkowa.

lnformacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe

informacje i objaśnienia. lnformacja dodatkowa zawiera niezbędny zakres danych liczbowych

isłownych.

Przedstawione informacje są we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z bilansem, rachunkiem

zyskow i strat i księgami rachunkowymi.

4.4. Naruszenie pzepisów prawa.

W wyniku zastosowanych procedur w ramach badania sprawozdania finansowego za rok

obrotowy - nie ujawniono naruszenia przez jednostkę obowiązujących przepisów prawa

wpływających na sprawozdan ie finansowe,

4.6.Zdazenia po dacie bilansu.

Biegły stwierdza, że między dniem bilansowym 31.12,2013 r., a datą zakończenia badania nie

wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze, mające wpływ na roczne sprawozdanie finansowe

i zysk bilansowy, przy czym uwzględnia się w tym zakresie oświadczenie złoźone przez Zarząd

w dniu 28.02.2014 f. ł

5. Podsumowanie.

Podsumowanie wyników badania zawarte jest w opinii biegłego rewidenta, stanowiącej odrębny

dokument, wymagany przez ustawę o rachunkowości.

Niniejszy rapoń zawiera ,1,1 stron kolejno numerowanych i opatrzonych podpisem biegłego

rewidenta,
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l nteg ra l n ą częśc ra po rtu sta n owi ą załączniki:

1, wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
2. Bilans sporządzony na 31 .12.2013 r.

3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.o1.2013 r. do 31 .12,2013 r,

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy.
5, Rachunek przepływów pienięznych za rokobrotowy.

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rokobrotowy.

Kluczowy biegĘ rewident:
,ł -,

^
./\

ł'/-.-,r _ /ł,}rl
Jolanta G_iabs ka-Gzekońs ka

Nr w Ęestrze 9389

i

Kraków, 28,02.2014 r.
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