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Sprawozdanie finansowe obejmuje o kre s 01 .01 .2012-31 .12.2012

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalnoścj.

Podstawowy przedmiot działaIności stanowi: działaInośó pozostałych organizacji

członkowskich, gdzie indziej niesk|asyfikowana 94.99'Z
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Instytut Studiów strategicznych
31-027 Kraków' Mikolajska 4
NlPr 676-010-22-35
Regon:350616997

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA
ZA ROK OBROTOWY 2012

Częśó 1
1) szczegółowy zakres zmian Wańości grup rodzajowych środkóW tMałych, wańości niemateria|nych i
prawnych oraz inwestycji długoterminowych' zawierający stan tych aktywÓw na początek roku
obrotowego' zwiększenia i zmniejszenla z tytułuI aktua|izacji wańości' nabycia' przerniesfczenla
Wewnętrznego oraf stan końcowy, a d|a majątkl amońyzowanego _ podobne pzedstawienje stanÓW i
tytułóW zm]an doh/chczasowej amońyzacji |ub umorzenia:

zmiana Wańości ślodków t h i WańoŚc] niemateria|n

Nazwa grupy składników
majątku tMa]ego

stan na początek
roKu oorolowego

Wańości niemateriaIne i 50.697,44 5A.697,44

288.623,17 288.623,17

-  budvnk i i budow l e

- u|ządzenia techniczne i

- środkitran

ozostałe środkitMałe 288.623.17

dłuqoterminowe

dłuqoterminowe
- nieruchomości

- Wańości njemateria|ne i

. długoterminowe aktyłVa
fnansowe

- inne inwestycje
dłuqoterminowe
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U morzenie
Nazwa grupy składnikóW

maiatku tMałeoo
Stan na koniec

Wańości niemat€riaInych i 27.468,90 23.228,54 50.697,44

Środków tlwałych 239.524.54 43.08S.88 282.614,38

uŻ ądzeń technicznych i
maszvn

224.787,33 41.089 84 265.877,17

. środhów |ransportu

- pozostałych ślodków
trwałvch

14.737,17 2.000,04 16.737,21

NaIeżności

2) Wańość gruntÓw uŹytkowanych Wieczyścje:

Brak

3) Warioścj nie amo.tyzowanych lub nie umarzanych pŻezjednostkę środków tMałych. uŹylvanych
na podstawie umów najmu' dfierżawy i innych (w vm |easingu operacyjnego):

Rodzajumowry stan na początek

roku obrotoweqo
Zmianvw ciaou roku Stan na koniec roku

ObrotoweooZwiekszenia Zmnie szenia

Naienr 0.00 0.00 0,00 000

Dz|eżawa 0.00 0.00 0.00 000

Leasino ooeracvinv 000 0.00 0.00 o,o0
Razemi 0.00 0.00 0,00 0,00

4) Zobowiązania Wobec budżetu pańshła lub jednostek samorządu terytoria|nego z tytu]u t]zyskania
prawa Wlasności budynkÓW i budow iI

Nie Wystąpiły.

5) Dane o struktuŻe własności kapiiału podstawowego :

WłasnoŚć Stan na poczatek roku obrotoweoo Stan na koniec roku obrotoweqo

PLN o PLN 0/6

Kraiowvch osób 1200 .00 100 1200 .00 100



stan na początek
roKu o0roloweqo

P.zychody Rozchody Stan na koniec

KapitałV 0,00 0 0 0

6) stan na początek roku obrotowego' zwiększenia iwyko|zystanie oraz stan końcowy kapitałóW
zapasowych i rezeMowych:

7) Propozycje co do sposobu podziału zysku |ub pokrycia straty za rok obrotowy:
strata za okęs obroto\ły zostanie pokĘta zgodnie z Uchwałą podjętą plzez

Zgromadzenie Wspólników.

8) Dane o stanie rezerW wedł!g ce|ów ich ut\'vo|zenia na początek roku ob|otowego. zwiększeniach'
Wykorzystaniu' rozwiązaniu istanie na koniec roku obrotowego

9) dane o odpisach aktua|izujących wartość na|eŹności' fe wskazan]em stanu na początek roku
obrotowego zwjększeniach' WYkorzystaniu' rozwiązaniu ]stanie na koniec roku ob|otowego

Nie Wystąpiły
10) podział zobowiązań długoterminowych Według pofycji bi|ansu o pozostałym od dnia
bi|ansowego' pzewjdzianym umową okresie spłaty:

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Stan na początek
roku obrotoweqo

PŹychody Rozchody Stan na koniec
TOKU OororcWeqo

Na|eżnoścj dochodzone
na drodze sadowei

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

okres spłaty stan zobowiazań na]
Poczatek roku Koniec roku

- do 1 roku 0.00 0.00
- oowfe 1 roku do 3 lat 0.00 0.00
- powvŹei 3 |at do 5 |at 0.00 0.00
- powzei 5 lat 0,00 0,00
Razem: 0.00 0 .00

Tluł stan na początek roku
obrotoweoo

Stan na koniec roku obrotowego

czVnne rozIiczenia m'edzvokresowe kosztó\.

Razem 000 988 05

Bierne roz]iczenia miedzvokresowe kosztóW

Razem: 000 0

Roz|iczenia miedzyokresowe przVchodów

Razem: 0.00 15.975 61

<_ 7-
p,nf/dą

'  t  1,7



12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

13) zobowiąfania Warunkowe' w tym również udzle|one pŻez jednostkę gwarancje i poręczenia,
także weks|owe: nie Wrystąplły

Część 2
1) struktura Żeczowa (rodzaje działalnoŚc]) i terytoria|na (kraj ekspoń) pEychodóW netto ze

spPedafy produktóW, towaróW i mate|iałóW:

struktura rzeczowa:
WydawanieksiąŹek.organizacjaprojektów'konferencji 100'00%

struktura terytorialna;

SpŹedaż kajowa: 100'00 7o

2) Wysokość i Wyjaśnienie przycfyn odpisóW aktua|izujących środki trwałe:

Nie vvystąpiły
3) Wysokość odpisóW aktua|izujących wańość zapasóW:

Nie Wystąpiły'
4) |nformacje o pŹychodach' kosztach iwynlkach działalności Źaniechanej W roku obroto\'Vrym |ub
przewidzianej do zapżestania W roku następnym:

Nie \^/ystąp iły.
5) Rozliczenie głównych pozycji rÓżniących podstawę opodatkowania podatk]em dochodowym od
wlr ku frarsowego (zyskJ. sTrary) brL o:

Ty,tuł Stan na początek roku
obfotoweqo

Stan na koniec roku obrotowego

0,00 0,00

Nazwa Dane za rok obrotowv

Zvsk brutto -97 647 .86

Dochodv Wvłaczone od ooodatkowania

PŻVchoov '(sięqoware .ie w|.czore do podstaw opodatkowania

P.zvc']odv opodaTkowa]e nie Uięte w księqach

Kosztv ks]eoowane trwa|e nie stanowiace kosztów uzvskan]a 5.840.05

Kosfty księgowane prfejściowo nie stanowiące kosztÓW
uzvsKanra

Kosztv stanowiace koszt nie uiete W księqach

Darowiznv podleqające odliczeniu

Uloi inwestvcvine

Prem a inwestvcvina

Zvsk podatkow -91 .807 .81

4



6) Dane o kosztach wytwoŻenia produktów na własne potŻeby oraz o kosztach rodzajowych ( W
przypadku flrm sporządfających rachunek zysków istańW Warjancie ka|ku|acyjnym)i

Nie dotyczy
7) Koszt Wyh7voŻenia środkóW tMałych W budowie, środków tMałych na Własne potrzeby'

oraK
8) pon]esione W ostatnim roku i p]anowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktwva tMałe;
odrębnie na|eży wykazać poniesjone i p|anowane nakłady na ochronę środowiska

9) |nforrnacje o zyskach istratach nadzwyczajnych' z podziałern na |osowe i pozostałe

oraK
10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

Nie Wystąpit.

Koszbr 2012 | . Kosztv planowane 2013 r.

Nabycie Wańości niemateriaInych
DTaWnVCh

0,00 0,00

Nabvcie środków tMalvch 0,00 0.00
ŚrodkitMałe W budowie 0.00 0,00
|nwestycje W nieruchomości
iDrawa

0,00 0,00

Razem: 000 000

Część 3

struktura środkÓW pieniężnych przyjętych do rachL]nku pŻe8wów pieniężnych.

Nie dotyczy.

Część 4
1) PŻeciętne w roku obrotowym fatrudnienie' f podziałem na gfupy zawodowe (w osobach):

Wyszczegó|nienie

PŻeciętna ]iczba
ratrudnionych w roku Kobiety Męfczyżni

PŻeciętna Iicfba
zatrudnionych w
popŻednim roku

o0rolowvm

PracownjcV ooółem 5 1 0
- na stanowiskach

robotnlcrvch
- na stanowiskach

nierobotnlczvch
5 4 1 0

- uczn ow e
- zatrudnieni poza

oranicaml kraiu



. WryKonulący pracę
naKłaocza

- na unopacn
WĄ/chowawczych i

bezpłatnVch

2) Wynagrodzenia' łącznie z Wynagrodzeniem z zysku, Wyplacone Iub na|eŻne osoborn
wchodzącym w skład organów zaŻądzających i nadzorujących spółek hand]owych-

O.OO PLN

3) PoŹyczki i śWiadczenia o podobnym cha.akteŻe udzie|one osobom Wchodzącyrn W skład
aĘanó\N za|ządząących ]nadzorujących spółek hand|olvych' ze wskazaniem Wa|unkÓW
oprocentowania j terminóW spłaty:

Nie dotyczy.

Częśó 5

1) ]nfo|mac]e o znaczących zdafeniach dotyczących |at ubiegłych u]ętych W sprawozdanju
finansowym roku obrotowego

DTAK

2) informacje a znaczących zdarzeniach' jakie nastąpiły po dniu bi|ansowym' a nie
uWzg|ędnionych w sprawozdaniu finansoWrym

Nie vr,ystąpiły
3) pŹedstawienie dokonanych W roku obrotowrym zmian zasad (po|iryki) rachunkowości. W tym

metod Wyceny oraz zmian spo|ządzania sprawozdania finansowego' jeŹe]i wtl/Vie|ają one
istotny Wp|!Ąv na sytuacje majątkową f]nansowa i v'/ynik flnansowy jednostki' ich pŹycfyny i
spowodowaną zmlanami kwotę \łyniku finansowego oraz zmiany w kapita|e własnym:

Nie Wystąpiły
4) informacje Iiczbowe zapewniające porównylva|ność danych sprawozdanja finansowego za rok

popEedzający ze sprawozdaniem fa rok ob|otowy

Nie dotyczy

Część 6

Informacje dotyczące konso|idacji sprawofdań finansowych. gdy sprawozdanie takie nle jest W rnyś|
pŻepisóW ustawy spoŻądzane

Nie dotyczy

Część 7
Informacje dotyczące połączenia spółek W spÓtkach nowo zawiązanych |ub pŻejmujących dz]ałaLnoŚć
inne] spółki

Nie dotyczy



Gzęść 8
Występujące zagrożenie w zakresie kontynuowania działa|ności oraz Warunki' jakie musza być
spełnione' aby zagrcżenje zostało usunięte'

oraK

Częśó 9
|nne informacje' niż wymienione powyżej' które W lstotny sposób mogą Wpł!Ą&ać na ocenę sytuacji
majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jed nostki'

Nie Występują

K|akó\|,l ' 21-02-2013

INSTYTUT S

Prot
cflonek zaŹĘdu

FUNDALJ/t
INSTYIUT sTUD|Ów STFflIfcIcf|.lY | }

ł,,aa{ł'oan
cuł'on€k z'arząo', i

-,-.r*OrG
T sTUDow sJęłTE6|cf NYoH

A}bfirPobcłj
czic'nak zaftĄdu

l'\ó l I l ! 1 5l lDiolł.TInATłG|enYcH
iJr !2i' Kral1óu,' !]' lllikolajsk. 4 Io.

t . i  ,ar  (  i2 ,\  421,62-5A

7

Preu es

AŃ\tzc..\
f \Eh Ś ( l


