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Inśq^ut studiów st.ategicznych
u|' Mikołajska 4' 31.027 Klaków
NIP: 676-010-22-35
Regon: 3506'16997

Rachunek zysków i strat na dzień 31.X||.20.l3

WYszczEGÓLN]ENIE 31.X|.2412 31.X .2011
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZY IZROWNANE Z NIMI, W TYM: 301 076.56 352 739.95

- od iednostek oowiaranvch
Przvc|rodv netto ze s!Żedażv orodukiów iusłuo 3ot 076 56 352 739.95
zmiana slanu ptodUktów (fwiększenie wadośĆ dodati]a' zmniejszenie.

l r. KosztvWtwozenla Drcduktów na Własne oolżebv iednostk
P|zvchodv net1o fe sożedażv towańw ima|erialow 0.00 0,00
KoszTY Dz|AŁALNoscl oPERAoYJNEJ 673 080.18 599 775.97

L 66 318 42 2 000.04
zLJżvcie malerałow i eneloii 16 667,07 I207,79

It , 233 401.86 264 308.06
tv. Poda|k i iopłaty.Wlvm: 2  010  99 17 497.16

245 932 32 243 995 27
vt. Ubezoieczenja soołeczne ||nne Św adczen|a 33 802 27 32 630.71
v . Pozoslale kosztv rodzaiowe 34 947.2ź 31 136.94
v l /VańośÓ sożedanvch towańw i materialów 000 000
c. zYsK łSTRATA| zE sPRzEDAzY {A.B) - 372 003.52 - 247 035,02
o. POZOSTATE PRZYCHODY OPERACYJNE 353 200,55 307 378.57
L zvsk fe zbvcia niejinansowch aktlvów trwafuch

323 200.55 341724.44
L |nne pżychodv opeEcy]ne 30 000,00 5 654 13

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 46 7E5.15 6 432,45
strata ze fbvcia niefinansowch aktwÓw t&a|vch
Ak|ualif acia wadości aktvwÓw niefnansowvch

l Inne kosztv ooerac.r'ine 46 785. t5 6 432.45
ZYSK {STRATA) NA Dz|AŁALNosc| oPEMCYJNEJ (c+D"E) -65 5EE,22 53 910,10
PRZYCHODY FINANSOWE 78.3Ą 2,02
)Widendv i udzialv w ryskach, w tvmr

- od iednoslek oowlazanvch
78 34 242

- od iednoslek Dowiaranvch
t . Zysk ze zbvcia inwestvcii

lv. Ąk|ua|izacia wańoŚci inwestvcii

H. KOSZTY FINANSOWE 32 137,9E 25 571,24
Odselki. w tvm: 11 033.45 25 571,24

- od ednostek oowiaranvch
st€ta ze fbvcia inwestYc ]

l t . Aktua]izacia wańoŚci inwestvcii
21 r04 53 0.00

zYsK ISTRATA) NA DzlAŁALNosc| GosPoDARczEJ łF+G.H) - 97 647,86 28 340.88
WYN|K zDARzEŃ NADZWYoZAJNYGH {J'l. J'||) 0.00 0,00

t.

K. EYSK (STRATAI BRUTTO fl+/.J) - 97 647.86 28 340.E6
PODATEK DOCHODOWY 0,00 370.00

M. PozosTAt.E oBoWĄzKoWE z|l'lN1EJszEN|A zYsKU (zW|ĘKszEN|A
STRATYI

N. ZYSK (STMTA) N€TTo {K.L"M) - 97 647,66 27 970.88
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. lnst!/tut studióYtt
. Strategicznych

u|' M.kołajska 4' 31-027 Kraków
NlPr 676-010-22.35
Regon:350616997

DoDATKoWE |NFoRMAGJE I oBJAŚNlENlA
ZA ROK OBROTOWY 2013

częśó 1 |NFoRMAGJE l oBJAŚNlENtA Do B|LANsu
1) szczegółowy zakres zmian wańości g|up rodzajowych środków tMałych' wańości niemateria|nych i
prawnych oraz inwestycji dtugote|minowych' zawierający stan tych aktywów na początek roku
obrotowego' zwięksfenia izmniejszenia z tytułu| aktua|izacji Wańości, nabycia' przemieszczenia
Wewnęt|znego oraz stan końcowy, a d|a majątki amońyzowanego - podobne pŻedstawienie stanóW i
!^ułów zmian dotychcfasowej amortyzacji |ub umorzenia:

1a) zmiana wartości środków tMałych oraf wańości niemateriajnych i prawnych

wre-f
n;= .- < -

Nazwa grupy składników
majątku tMatego

stan na pocfątek
roku obrotowego

P|zychody Rozchody Stan na koniec
aoku

obrotoweqo

Wańości n|emateria|ne i 50.697,44 0,00 0,00 50.697,44

srodkiirwałe 288.623.17 0.00 0.00 288.623.17
- q|unw Własne

- budynki i budowle

- urfądzenia technjczne i
maszvnv

. środkikanspońu
- pozostałe ś|odki tMałe 288.623.17 2A8.623,17

NaIożności
dfuqoteaminowe

0,00 0,00 0,00 0,00

InweBtycje
dłuooterminowe

0,00 0,00 0,00 0,00

:{*,



Nazwa grupy składnikóW Stan na koniec

wańości niemateriaInych i

. Ulządzeń technicznych i 265.877 ,17 265.877,17

. pozoslałych środków 16  737  ,21 18.737,25

NaIeżności

2) Wańość gruntów uŹytkowanych wieczyście:

Brak

3) Wańości nie amortyzowanych |ub nie umaŹanych przezjednostkę środków trwałych' użWanych na
podsiawie umów najmu' dzle.żawy i ]nnych (w tyrn |easingu ope|acyjnego):

w okresie 6prawozdawczym pozycja ta wjednostce nie wystąpiła.

4) Zobowjązania wobec budŹetu państwa |ub jednostek samorządu teMoria|nego z tytułu uzyskania
prawa własności budynkóW i budow|i:

Nie wystąpiły.

5) fródłazwiększenia i wykozystania funduszu 6tatutowe9o:

Wvsfcfeqó|nienie
Fundusz

statutowY z aktualizacii wvcenv
1. Stan na poczatek roku obrotoweoo 1200 .00 0.00
2. Stan na koniec okresu obrotoweqo 1200.00 000

6) Propozycje co do sposobu podziału zysku |ub pokrycia skaty za rok obrotowy|

zysk za okres obrotowy w wysokości 27.970,88 zł. zostanie pżeznaczony zgodnie z Uchwałą
podj ęĘ przez Radę Fu n d acj i.

7) Dane o stan]e |ezeM Według ce|óW ich utworzenia na początek roku ob|otowego, zwjększeniach,
wyko|zysianiu' rÓzwiązanju i stanie na koniec roku obrotowego

W okresie sprawozdawczym pozyc.ia ta wjednosłce nie wystąpiła.

8) Podział na|eżności według pozycji bi|ansu o pofostałym na dfień bi|ansowy (pŻewidywanym
uńową) okresie spłaty:



Na|ehościz Mu|u

okres WmaoalnoŚci
Raremdo 1 roku I roKu

stan na
początek
roku
oorotoweoo

koniec roku
począreK
rcku
o0roloweoo

koniec roku
obrotoweoo

począIeK
roku
obrctoweoo

koniec roku

1' dostaw i usłuo 74.831.00 183 .15 0.00 o.0o 74.831.00 r83.15
2' Wvnaorodzeń 0.00 0,oo 0.00 o.o0 0.00 0,00
3' podatków 0.00 1.657,00 0,00 0.00 0.00 '|.657.00
4' innYch naleŹności 222.45 0.00 0,00 o,o0 222,45 0.00
Razem 75.053.45 1.840.15 0.00 0,00 75.053.45 1.840.1s

,

9) dane o odpisach aktua|ifujących wańość na|eżności, ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego. zwiększeniach, wyko|zystaniu, rozwiąfaniu istanie na koniec roku obrotowego

W okfesie splawozdawczym pozycia ta wjednostce nie wysĘ]'iła.
10) Podział zobowiązań według pozycji bi|ansu o pozostałym na dzień bi|ansowy (przewidywanym
umową) okresie sp'łaty

11) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bi|ansowego' p|zewjdzianym umową okresie spłaty:

12)Wykaz istotnych pozycji czynnych i biemych roz|iczeń międzyokresowych

P? rffi'
,?=-=; (--- ,

,k-
!(

zobowiazania z Mułu

okres Wvmaoalności
Razemdo 1 roku powżei 1 roku

sian na
począIeK

roku
oDrotoweqo

koniec roku
oDrolowe00

począeK
roku

obtotoweoo
koniec roku
obrotoweqo

począteK
roku

o0rotowe00
koniec roku
obrotoweqo

1. kredńów i oożVcfek 93.736.28 0.00 0,00 60.000.0093.736.28 60,000.00
2. dostaw i usłuo 132.686.36 84.858.26 0,00 0.00 r32.686.36 84.858,26
3. oodatków 46.689.69 46.873,06 0,00 0.00 46.689.69 46.873,06
4' Wnaorodzeń 25.845.90 31.617.82 0,00 0.00 25.845.90 31,617.82
5' innvch fobowiazań 27.403.36 11.O42.74 0,00 0.00 27,403.36 l't.042.74
Rażem 326.361.s9174.391,88 0.00 60.000.00326.361.59234.391.88

okres spłaty stan zobowiazań naI
Poczatek roku Koniec roku

- do 1 roku 0.00 0.00
- powżd 1 roku do 3 |at 0.00 60.000,00
- powyżei 3 lat do 5 |at 0,00 0.00
. powżei 5 |at 0,00 0.00
Razem; 0,00 60.000.00



Tytuł stan na początek roku
obrotoweoo

Stan na koniec roku obrotowego

czynne rozlicfenia międfyokresowe kosztów
Rarem 988,05 27.190,00

Bierne roz|iczenia międzyokresowe kosztów
Razem: 0,00 0,00

Roz|iczenia międzyokresowe przychodów
Razem: 15.975,61 0,00

13) Wykaz grup fobowjązań zabezpieczonych na majątku jednostkiI

W okresie sprawozdawczym pożycia ta wjednostce nie wystąpiła.

' '14) zobowiązania warunkowe' w tym również udzie|one pŻef jednostkę gwarancje j poręczenia,
takfe wekslowe:

W okesie sprawozdawcżym pozycja ta wjednostce nie wystą)iła.

4

Część2
1) struktura Żeczowa (rodfaje działa|ności) iterytońalna (ką ekspoń) przychodów netto fe
spżedaży produktów' towarów i materiałów|
struktura rfeczowa:

wydawanie książek' organizacja projektów' konfetencji: f oo%
struktura terytorialna:

spŻedaż krajowa: fio%
2) Wysokość i Waśnienie ptzyczyn odpisów aktualifujących środki tMałe:
W okrcsie sprawozdawczym pozycja ta wiednostce nie wystaciła.

3) WysokoŚć odpisów aktua|izujących wartość fapasów|
W okresie sprawozdawczym pożycja ta wiednogtce nie wystąpiła.
4) |nformacje o pżychodach, kosztach iWynikach dfiała|nościzaniechanej w roku obrotowym lub
pfewidzianą do zawzestania W roku następnym:
W okresie spEwozdawczym porycja ta wjednostce nie wysĘ'iła.
5) Roz|iczenie głównych pozycji róhiących podstawę opodatkowania podatkiem dochooowym oo
wynrKu nnansowego (zysl(u, straty) brutto:

Nazwa Dane za rok obrotow
Zysk brutto 28,340,88
q99hody Wyłączone od opodatkowania

Pżychodv księgowane nie W|iczone do podstaw ooodatkowania
P|zvchody opodatkowane nie ujęte w księqach

Kosfh/ księgowane tMa|e nie stanowiące kosztów uzvskania 1.948,19
{qgzty stanowiące koszt nie uieie w ksieqacl.
straty z lat ubiegłych
Zvsk podatkowy 30.289.07



6) Dane o kosztach wytwozen]a produktóW na własne potŹeby o€z o kosztach rodzajowych ( w
pŻypadku firm sporządzających |achunek zyskóW istańw wariancie kalku|acyjnym)|

Nie dotyczy

7) Koszt wyh/vorzenia Środków trwałych w budowie, środkóW irwałych na Własne potzeby.

BruK

8) poniesione w ostatnirn |oku i p|anowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa tMałe;
odrębnie na|efy wykazać poniesione i p|anowane nakłady na ochronę środowiska

9) |nfo|rnacje o zyskach isiratach nadzwycfajnych' z podziałem na |osowe i pozostałe:

Brak

10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnychl

Nie wystąpił'

KoszĘ 2013 r' Kosztv Dlanowane w 2014 r.

Nabycie wartości niemateria]nych i

Nabycie środków trwałych

Środki trwałe w brrdowie

Tnwes$,cie w nieruchomości

Razem:

Gzęśó 3
struktura środków pieniężny6h pŹyjętych do rachunku przepł}vów pieniężnych.

Nie dotyczy.

Część 4
1) Przeciętne W roku obrotowym zatrudnienie' z podziałem na grupy zawodowe (w osobacn]i

/V

Wyszczegó|nienie

PŻeciętna |iczba
zatrudnionych w rcku

o0rolowym Kobiety Męfczyżni

Przecjętna ]iczba
zatrudnionych w
popŻednim roku

o0rorcwvm
Pracownicv oqÓłem 4 3 1 5

- na stanowiskach robotniczvch
- na stan. nierobotnicrvch 3 1 5
- ucfntowe
- zatrudnieni poza granicami
l(ratu
- wvkonuiacv orace nakładcza

na urlooach wvchowawczvch

i\
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1) Wynagrodzenia' łącznje z wynagrodfeniem f zysku' wypłacone IUb na|eżne osobom
wchodzącym w skład organóW zarządzających i nadzorujących społek hand|owych-

O,OO PLN

2) Pozyczkl i Świadczenia o podobnym charakteŻe udzie|one osobom wchodzącym w skład
oryanów zafądzających inadzorujących spółek hand|owych' ze wskazaniem warunków
oprocentowan ja i terminóW spłaty|

Nie dotyczy.

Częśó 5
1) informacje a fńaczących zdaŻenlach dotyczących |at ubiegłych ujętych W sprawofdaniu

finansowym roku obrotowego

Nie dotyczy.

2) nformacje o znaczących zdaŻenjach. jakie nastąpiły po dniu bi|ansowym' a nie
trwzg|ędnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (po|tyki) rachunkowoścj' w tym
metod wyceny ofaz zmian spo|ządzania sprawozdania finansowego, jeże|i wywierają one
jstotny wpłyvr' na sytuacje majątkową f]nansowa i vlynik finansowy jednostki' lch pżyczyny i
spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmiany w kapita|e własnym:

Nie dotycry

4) informacje iczbowe zapewnjające poróWnyrJva|ność danych sprawozdanla flnansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dołyczy

Częśó 5
Inforrnacje dotyczące konso|idacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest w myś|
pŻepisów ustawy sporządzane

Nie dotyczy

Część 7
lnfolmacje dotycfące po,łączenia spółek w spółkach nowo zaw]ązanych |ub przejmujących działaLnoŚć
innejŚpółk

Nie dotyczy

część 8
Występujące zagrożenie w zakresie kontynuowania dfjała|ności oraz warunki, jakie musza być
spełnione, aby zagrożenle zostało usunięie'

BruK



- .

Częśó 9
|nne infomacje, niż Wymienione powyżej' które w istotny
majątkowej' finansowej oraf wynik finansowy jednostki.

Nig występują

KrakóW' dnia 07-03-2014 |
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