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OWADZENIE

Firma i siedziba jednostki:

Fundacja im. Ks. Siemaszki

Ul. Floriańska 55,31_019 Kraków

NIP 676-01-05-133

okres objęty sprawozd aniem :

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 0'l .01.2014 do 31 J12.2014 r.

Sprawozdanie łączne:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Fundacji im. ks. Siemaszki oraz
wchodzącej w jej skład wewnętrznej jednostki organizacyjnej sporządzającej
samodzielne sprawozdania finansowe: Liceum ogólnokształcące w Centrum
Edukacyjnym,,Radosna Nowina 2000".

Założe n i e ko ntyn uow an i a dzi ałal ności :

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości
z zachowaniem zasady ostrożnej Wyceny aktywów i pasywów przy założeniu
kontyn u owa n ia działal ności gospod ar czej przez jed n ostkę.

Zas ady rac h u n kowości o raz sposobu s p o rz ądze n i a s p rawozd a n i a fi n a n sow e g o :

1. Metody Wyceny aktywów l pasywów:

a) Majątek tnruały:
- Srodki trwałe oraz wartoŚci niematerialne i prawne wyceniane są Wg cen
nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
proporcjonalnie do przewidywanego okresu ich uzytkowania oraz o ewentualne
odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.
Zasady amońyzacji przyjęte przez Fundację:
- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej
przekraczĄącej 3500 zł amortyzowane są metoda liniową,
- środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3500 zł, ale wyŻszej od 100,00 zł a
okres ich uzywania wynosi co najmniej 1 rok odnosi się bezpośrednio w koszty
zuŻy cia m ateriałÓw i wykazuje w ewide ncj i pozab i l a nsowej'
- zespoły komputerowe, zbiory biblioteczne oraz wartoŚci niematerialne i prawne
są zawsze wykazywane w ewidencji bilansowej i do kwoty 3500 zł amortyzowane
jednorazowo.
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- lnwestycje rozpoczęte wyceniane są Wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia
pomniejszonych o ewentualne odpisy aktualizujące z tytułu tnruałej utraty
wartości.

b) Majątek obrotowy i zobowiązania:
Zapasy materiałow są wyceniane Wg cen nabycia, nie wyŻszych od cen
ich sprzedazy.
Przychody towarów do kuchni w Liceum oraz Hostelu Brama są według
rzeczywistych cen zakupu a ich rozchody oraz zapas według cen
przeciętnych.
Przychody towarów zakupionych do dalszej odsprzedazy wyceniane są
według rzeczywistych cen zakupu a ich rozchody i zapas według metody
FIFO.
Towary w postaci praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na koniec roku wycenia się
według cen Sprzedazy stosowanych na ostatniej w roku sesji sprzedazy
według cen A fixing stosowanej w tym dniu na Towarowej Giełdzie
Energii' Ujęcie przyznanych praw majątkowych na koniec roku następuje
drugostronnie przez uznanie przychodóW ze sprzedaŻy'
Nalezności wyceniane są W kwotach wymaganej zapłaty pomniejszonych
o odpisy aktualizujące'
Zobowiązania wyceniane Są w kwotach wymagających zapłaty.
Środki pienięzne wykazane zostały w wartości nominalnej'
Środki pienięzne i rozrachunki w walucie obcej przeliczane są kursem
średnim NBP na dzień bilansowy.

2. Wynik finansowy:

o W pomiarze wyniku finansowego zachowana jest zasada współmierności
przychodow i kosztów.

. Przychody są ujmowane wg zasady memoriałowej.

. Wynik finansowy został ustalony zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości w
oparciu o rachunek porównawlzy'

Piekary, dnia 23 czerwca2015 r.
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AKTYWA
wa trwałe

niematerialne i pl?*!!
zakończonych prac rozwojowych

Waftość firmy

Ęn. _y-ą{19s.!Ę!qą19'' ąlne i prawne
''aliczkina wartości niematerialne i prawne

aktywa trwałe
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)dn transportu

nne środki trwałe
ki trwałe w budowie

iczki na środki trwałe w budowie

\ależności długoterminowe
)d jednostek p-owiązanych

pozostałych.jednostek

Waltości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa fi nansowe
w jednostkach powiązanych

udziały lub akcje

udzielone pozyczki

"Ę,"ły]4a@e
irry: pg!E!!!qu!9o!e
udzielone po4czt! -,
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Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z |Ąułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe

ktywa obrotowe

teriały

ktyiproduktywtoku

owary

laliczki na dostawy

ależności krótkoterminowe
ałeŹności od jednostek powiązanych

: tyttłłu dostaw i usług, o okresie spłaty:

l 12 miesięcy
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łych 'jednostek
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Dóbb

Stan na 31.12.2013 r. Stan na 3l.7Ż.2014 r.

44 536 219,99 zl
14 180,19 zl

14180'|9 zł

40 464 964,79 zł
39 990 391,94 zl

Ż 66'7 5Ż8.10 zł

35 578 35I.57 zł

l 580 764,22 zł

35 090,01 zl
128 658,04 zt

474 572,85 z1

-zl
-zl
-zł
-zł

4 057 135,01. zl

4 057 135,01

4 057 135,01

4 057 r35,01

2 063 854,97 zł

54 526,23 zl

z1QsĄ!]''1
-zl

I 315 063,76 zl
-zl

i :ii oeste a
1291 535,22 zl
| 29l 535'22 zł

42 884 240,93 zl
8 913'80 zł

-zl
-zl

8 9l3'80 zł
-zl

37 897 684,76 zl
37 330 734,34 zl
2 659 931.47 z.l

346 21'7 
'52 

zł
l'7 l0'7 

'34 
zł

245 757.41 z1

566 950.42 z1

4 037 642,37 zl
-zl
-zl

4 037 642,31 zl

4 037 642'37 zł

4 037 642'37 zł

940 000'00 zł

940 000'00 zł
1372 244,90 zl

327 367,84 zł

296 517,25 zl
4 065'04 zł

456 359,00 zl

456 359'00 zł

429 539'79 zł

l5 3'74.54 zł

8 154'00 zł

11 930.36 zł
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III. nwestYcie krótkoterminowe 659 737,88 zl 316 390'60 zł
minowe aktywa finansowe 659 737,88 zl 316 390'60 zł

a) lnostek powiqzanych -zl zl
udziały lub akcie -zl zl
tnne paprcry wartoŚclowe -zl zl
udzielone poĄczki -zl zl
inne krótkoterminowe akąnu a finansowe -zl -zl

b) w pozostałych i ednostkach -zl -zl
udziały lub akcje -zl -zl
inne papiery w artości ow e -zl -zl
udzielone poĄczki -zl zl
i nne krót kot e rmi nowe a krywa fi no ns owe -zl -zl

c) :i pieniężne i inne akrynła pieniężne 659 737 
'88 

zł 316 390'60 zł
środki pieniężne w kasie i na rachunkach 659 737,88 zl 316 390'60 zł
inne środki pieniężne -zł -zl
inne aktywa pieniężne -zl -zl

2 nne inwestycie krótkotermlnowe -zl -zl
TV Krótkoterminowe rozliczenia miedzvokresowe 13 438.29 zl Ż72 |27,46 zl

AKTYWA RAZEM 46 600 134,96 zl 44 256 485'83 zł

ks.'farek B2aĘw9!-cM
l/n / ,/.

//4r,"*{łśhk_
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Ln. BILANS Stan na 3l,lŻ.20l3 r, Stan na 3l.l2.Ż0l4 r.

PASYWA
Ą. Kapitał (fundusz) własny 33 099 665,94 zl 32 356 601,47 zl

I. Kapital (fundusz) podstawowy 33 486 449.53 zł 32 818 159.74 zł

TI. Należne Yp_laty na kapitał pod9!aw_gw;. (wielkgść ujemną)

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

zł -1

{I-l
IV.

-z!
-zł

-zł
Kapitał (fundusz) zapasowy -zł

V. Kapitał (fundudsz) z aktualizacji wyceny 281 506-20 zł 281 506.20 zł

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe -zł z)

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych zł zł

VIII
IX.

Zysk (strata) netto 668 289.79 zł 743 064,47 zł

odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość uiemna) :4
13 500 469,02 zl

-zł
B.

I.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ll 899 884,36 zl
Rezerwy na zobowięania -zł -zł
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -zł zł

2 Rezerwa na świadczęnia emerlalne i podobne -zł zł

długoterninowa -zł zł

-krd koternli nową

Pozostałe rezerlłY
-zł zł

J z1 zł

długoterminowe z, zł
-krótkoterminowe zł -zl

II. Zob ow iązania d lu goterm i n owe I l9l Żl9,40 zł 4 440 674,00 zl
I

2

Wobec jednostek powiąanych -2, -zl
Wobec pozostałych iednostek l 191 Ż19,40 zl 4 440 674"00 zł

ą)

b)

kredyty i pożyczki 847 450.00 zl 4 440 674.00 zl

Ętułu emisji dłużnych papierów wartościowych -zl -zl
c) inne zob owiqzania finans ow e 343 769.40 zl -zł
d)

ilI
tnne -zl -zl
Zobow iązania krótkoterm i nowe 11 261 4Ż4,7t zł 6 4ll 744,74 zł
Wobec jednostek powiązarryclr zl - z.l

a) Ętułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: z,ł -zł
'do 12 miesięcy zł -zł
powyżei 12 miesięcy zl -zl

b)
2

nne zl -zl
Wobec pozostałych jednostek l1 256151-20 zl 6 402 326,94 zl

a) iredyty i poĄczki I 652 733-09 z, 4 280 8Ż9'86 zl

b) l tytułu emisji dłużnych papierów wańościowych zł zł

ą
d)

nne zobowiązania fi nansowe 878 049.98 zł 343 786,83 z.l

tytułu dostaw i usług' o okresie wymagalności: 538 513.94 zl 'l77 Ż61.13 zl

do 12 miesięcy 538 51_3,94 z'
-21

7'77 261.13 zl

e

powyŻei I2 niesięcy -z)
:aliczki otrzymane na dostawy -21 -z)

t) :obowiazania wekslowe -zl -2,
c,)

h)
Ętułu podatków, dotacji, ceł, ubezpczeń i innych św 414 365'2| zł 310 384,87 zł

tytułu wynagrodzeń zł 91'7.25 zl

i)
J

nne 772 488.98 z1 689 087.00 zl
rundusze Spęcialne 5 273.5I zł 9 4I7 '80 zł

IV Rozliczenia międzyokresowe l047 824,9I zł l047 465,6Ż zl
Jjemna Waltość firmy z1 -zl

2 nne rozliczenia międzyoklesoWe I04'7 824'9I zł 1 047 465'62 zł
.długoterminowe | 037 534.48 ztr 1 003 368.84 zł

'krótkoterminowe l0 290.43 z\ 44 096,78 zl

PASYWA RAZEM 46 600134,96 zl 44 256 485,83 zl

ltl.i\t,..,łq,Ąl
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LP WvszczesóInienie

Sprawozdanie za
okres 01.01.2013 -

3l.I2.Ż013

Sprawozdanie za
okres 01.01.2014 -

31.12.2014

{ Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym: 15 773 396,73 zl l7 39l Ż43,86 zł

od jednostek powiązanych -z) - z'ł

I Przychód netto ze sprzedaży produktów 8 |50 476.52 zł 7 938 328'65 zł
II Zmiana stanu produktów zl l 180 000.00 zł
ilI Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby -zł -zł
N Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 910 894,21 zł 3 132 01'7.21 zł
v

B

Dotacje na działalność statutową 4'712 0Ż6'00 zl 5 140 898.00 zł
Koszt działalnosci operacyjnej 15 557 926,63 zł 16 643 730,78 zł
Koszty w układzie rodzajowym lŁ15"/}26ś3 Zł

2 391 706'89 zł

16 643 730,78 zł
I Amortyzacja 2 067 191.30 zł

II
III
IV
v

Zużycie materiałów i energii 2 534 338,81 zl 2 416 741'99 zł
Usługi obce 2 549 622.97 z,l 4 3! 035,15 zł

!!928?j1tLl
5 390 56Ż,07 Zł

Podatki i opłaty 254 422,03 zł
Wynagrodzenia 5 640 328.37 zł

VI
vtI

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe

t tps .sll9+ v!
309 278'35 zł

l 092 015.l8 zł
24l 87l.15 zł

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 709',703.27 zł 806 030.00 zł
c
D

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 215 470,10 zl 747 513,08 zł
Pozostałe przychody operacyj ne I 556 482,38 zl 1 980 133'15 zł

I Zyskze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 36 676,65 z,ł zł

I
III

E
I

Dotacje 39 365,64 zl 50 865,64 zł
Inne przychody operacyjne 1 480 440,09 zł 1 929 26'l .51 z1

Pozostałe koszty operacyjne I 441 376,48 zl 2 492 579.16 zl
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -zł 7 536'87 zł

II
tIt

F

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych l 525.00 zł 1 I49 48'7'34 zł
Inne koszty operacyjne 1 439 85|.48 zł l335 554.95 Zł

Zysk (strata) z działaIności operacyjnej (C+D-E) 330 576'00 zł 235 067,07 zl
tr Przychody finansowe l3 856,59 zl 68 708,61 zl

I Ęy_''drnay i udziały w zyskach' w tym: zł zl
a

II
od jednostek powiązanych zł -zł
Odsetki, w tym: 13 856'59 zł 68'708'6l zł

a

b'

od jednostek powiązanych -zł zł
od pozostałych jednostek 13 856,59 zł 68 708,61 zl

III Zysk ze zbycia inwestvcii -zł -zl
w Aktualizacia wartości inwestycii zł zl
v Inne -zl zł

H Koszty finansowe 583 851'38 zł 522 487.15 zl
I Odsetki, w tym: 555 37'7 '05 zł 426 860,39 zł

a dla jednostek powiązanych -zł zł
b

II
dla pozostałych jednostek 555 377.05 zł 426 860'39 zł
Strata ze zbycia inwestycji - z,ł -z)

III Aktualizacja wartości inwestycji 21 2Ż3.93 z'ł 86 852'05 zł
IV Inne 7 250'40 zł 8774'7I zł

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 239 418,79 zl 218 711,47 zl
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II) zł -zł
Zyski nadzwyczajne zl -zł

II Straty nadzwyczajne -zł zł
K Zysk (strata) brutto (L+-M) Ż39 418,79 zł Ż1'8 711',47 zl
L Podatek dochodowy 428 871',00 zł 524 353,00 zł
M Pozostale obowiązkowe zmnieiszenia zysku (zwiększenia straty) -zł -zł
N Zvsk (strata) netto (N-O-P) 668 289,792L 74Ł0ś4-47 zl

try *rv1 -Uqs..wv(
-@ł.ą'/-ł-z' l)

th

Rachunek zyskóW i strat (wariant poróWnawczy)

/
ł

Dyrektar Za,zełu
Fundacji jm. ks. $iernaszk

ks. Dariusz Dobbok 0M
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Lp. ZESTAWIENIE ZMIAN w KAPITALE wŁAsNYM

Dprawozoante
łączne za okres
01.01.2013 r. -
31.12.2013 r.

sprawozornre
Iączne za okres
01.01.2014 r. -
31.12.2074 r.

I. Kapital (fundusz) wlasnY na poczatelł okresu (BO) 33 767 955,73 zl JJ 099 665,9,1 zl

1korekty btędów podstawowych zł zł
La, Kapital (fundusz) wlasny na początek okresu (Bo)' po korektach 33 767 955,73 zl 33 099 665,94 zl

I 5apita| (fundu!?) podstawowy na początek okresu 10 259 78l,ZZ zl 3J 48ó 449'53 zl
1.1 Zmiary kapitału (funduszu) podstarvowego 6 773 331,69 z1 668289,79 zł

a zwiększenie (z Wtułu)

cod:ialu :y.sku : lat ubieglych zl zł
bl zmniejszenie (z r).tufu) ,,

29!:l,v:!!!y!!! 6 773 331,69 z1 668 289.79 zl
r.2. Kapital (fundusz) podstawowy na koniec okresu 33 486 449,53 zl 32 8l8 159'71 zł
Ż. Należne wplaty na kaDital podstawowv na Doczatek okr€su zl zl
2.1 Znliana należnvclr rvołat na kanitał oodstawow zł zl

a 115\szryeĘryqlQ '' zł zł

bl zmnieiszelrie (z tvtułu) zl zł
2.2. Należne wplaty na kapital podstawowy na lroniec okresu zl zl
J. Udzialy (akcje) wlasne na początek olcesu zl z,l

a lwiększenie (z Mułu) zl Zł

b łmniejszenie (z Mułu) zl zł

3.1 Udzialy (akcie) wlasne na koniec okresu z.l zl
4. Kapitał (fundusz) zaDasowv na Doczatek okresu zl zl
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego zl z.ł

a zwiększenie (z Wtułu') zł zl
l kluu l i :aci i zb ttvch-:l i kw. ś r. trw. zł zł

"!ll:ll!!cJu!!!:9 y.!-!!o,!9! rynl na tnej :l zł

: pod:i alu :y'sku (ustąw owo ) zl zl

z podzią] u zy'łku (ponqd v)-!laBan!!'-u:|!ąwOwo ntin imalnq wu rto'ść) zl :l
korekta bledu podstq\|ow eęo zl zl

b lmnieiszenie (z t!'tułu') zł zl
)okrycia straty

4.2. Itan kapitalu (funduszu) zapasowego na koniec okresu zl zl
5. Kapital (fundusz) z aktualizacii wvceny na poczatek okresu 281 506,20 zl 281 506,20 zl
5',| Zmimv kapitału (funduszu) z aktualizacii rwcenv zl zł

a zuększenie tz t}.tutul 

-

zł zł
b Zmnieiszenie (z wtułu) zl zł

zbycia'środków truglych zł zl
<t Sapjlal (.fjlntlusz) z altualizl:jifvJcgny na kgniec okresu 281 506,20 zl 281 506,20 zl
6. Pozostale kapitalv (fundusze) rezemowe na Doczatek okresu zl zl
61 Zmianypozostałchkapitjrł-ów(fu nduszy)Jgz_91ygyry'gh zł zł

a) zwiększenie (z Mułu) zł zł
bl zmniejszenie (z tytułu) cl zł

6.2. Pozostale kapitaĘ (fundusze) rezerwowe na koniec okresu zl zl
7. Zysk (strata) z lat ubieslvch na Doczatek okresu zl zl
1.1 4ysk z lat ubiegłych na poc'-z4tek okle9}]'''''- - z1 z]

Ło rekv bI ełl ów nod s taw owych

7.2. Zysk z lat ubjegłyclr na początek okresu, p9 !-o'I9!lą9l] zl zł
a łwiększenie (z tvtułu) zl z)

>odziąlu zvsku: Iat ubieclvch zl zt

b :!lg::effl:'ry] * _
>r:ekazanie:vsku: lat ubieslych no kanital Dodstawo||y zł zl

7.3 łysk z lat ubiegłyclr na koniec okresu zł zł
7.4 Jtlata z lat ubiegłYch na ooczatek okresu 6 773 331,6q zI 668 289.79 zl

koreLty błęd ów pod s taw owych zl
7.5 Stlata Z lat ubiegłych na początek okresu' po korektach 6 773 331,69 zl 668 289,79 zl

a zwiększenie (z futułu) zł zl
nr:cnrc.\tLnt(.\!rdly z lut ubitglyCh tlo pukryciu zl

b zmnięiszenie (z Mułu) zł Zł

ookrycia slrall 6 773 331'69 zł 668 289.79 zł
'7.6. 91*!ą:'Ltl!ięg]-y$ 93'konj99 9 krg9u zl zł

7.7. Zvsk (strata) z lat ubieslvch na koniec okresu zl zl
8. Wynik netto 668 289,79 zl 743 064,47 zl

a ?yglr letto zł z)

b) strata netto 668 289.79 zl 743 064.4'7 zł
c odpisv z zvsku zl ZT

lI. Kapital (fundusz) wlasnv na koniec okresu (BZ) 33 099 665,94 zl 32 356 601,47 zl
III. l(aprml (Iundusz, wlasny' po uwzględnlenlu proponowanego podzlalu zysl{u

(pokrycia straty) 33 099 665,94 zl 32 356 60l,47 zł

il'togł--'u
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Lo. RACHUNEK PRZEPŁYwow PIENIEZNYCH
Sprawozdanie za okres
01.01.2013 -31.12.2013

Sprawozdanie za okres
01.01.2014 -31.-r.2.2014

Ą,. Łłęp|yt"y-_śrgd!ł9w p-i'91q1ężny ł z dzialalności operacyjnej
I Lz-y-s-k _(9E ąt4) n etto 668289.79 zl 743 064,47 zl
II.

I

(qrp}lrrąłę_*" I 758 480,60 zl 3 022 L4I,38 zl
A-q"sy'ą.Jg Ż391 '706"89 zl Ż 06'7 I9I^30 z1

2 i_Zy*i GrąD 7 . Ąl4!l:yóŻnlc kursowych 7 250.40 zl 8774,7121
3. o{9etki i udziały w zyskach (dyrvidendy) 507 8j6,Ż7 zl 383 086.14 zł

*,
5.

Zy:!ś*ptil-"ł-4zi]g]nsl'c-i.ll]yęłry9J!ęj 36 676'65 zł 7 536,87 zl
Zmiana stanu rezerw 44'120.00 zł Zł

6. ?^ry'le!rą:Lłl!-?epą9śy- 166 053'Ż4 zł 251 752,80 zl
'7 Zmiana stanu nalęŻności 7Żl 193.37 zl 858'704"'76 21

8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyiątkiem kredtÓw t poŻyczęk 287 615.54 zl 56 486.41 zl
9 Zry'ią1a qtanu rozliczeń międzyokresowych 28 853,59 zl 259 048,46 zl

t0. Inne korektv 4287 499.33 z.l 5 893 120 31 ztr

III. Przeplywy pieniężne netto z działalności operacy.jnei (I+/_ID 2 426 770,39 zl 3 765 205.85 zl
B. ł:zęplgyy-''śrp kóy pię''-';ęzl'yg! z dzia!atności i4westycyjnej 278 209,46 zl 350 935,22 zl

I w 38 147,55 zl 8 536'59 zł
I Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt1łvów trwałych 38 147.55 zł 8 536,59 zI
Ż p.Ęc:Ę ilwqstycji w nieruchomości oraz wańości niematerialne i prawre zl zl

ZA.ryy"pJ$ąlslry.9Łry"Jv.g zl zl
a w iednostkach zl zl
b noŚtkach zl zl

'-..b9j-e ak1ny ó1,l', fin an s olt ych ; zł zl
' L, 4 ='!q 

lł*: l:ł- -'!l s !'-._ -_- 
-_-_'

zł zl
:l kNkrł:h pp:yg zę' ll łla s9!9ttl1 !!1 o )t y c h zł zl

odsetki zł zl
itnne'wpł1,wy z akqłł ów finans olłych zł zl

4 lĄne ypjy"y i"nyęs ry"cyj1e- zl zł
II Yys:lĘ 240 06l'9l zł 342 398.63 zł

lN'abycie wartości niematerialnych i prawnych orazrzeczov,1,ch aktyrvów trwałych 240 061.91 zł 342 398.63 zł
2 byqqtycje w nieruchomości oraz wartości niematęrialne i prawne zł zł
J Na akWwa finansowe w tvm zł zł
a w jednostkach powiązatrych zł zł
b lv1' p-zqq!ałych j edno stkach zł z1

n s-Łl. 9 i e q'l:l' *..9 "y^ fi nsu p!r9-h: zł zł

"lu!:-!e ! prs ppłę ki 4luql y tr la ov p zł zł
4 -lłt's_ u4pltsi ilrye sĘcyj n e Zł zl

IIL Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyinei 0_il) 201914,36 zl 333 862,04 zl
ł."sp!y'' środków z dzialalności finansowej zł z'ł

I. Wpływy 4 940 080'06 zł 5 359 394,38 zl
Wpłry'y-lc[9_Zr!dg!9!d'__ĘlsY (91119[ak ji) 

1 imygh instrumentów kapitałowych oru dopłat do kapjtału zł zł
2 l<rr{gy1ag,zygzki zł zl
3 Ęgj-s}1|!qznych papierów wartościowych zł zł
!,

II.
4 940 080,06 zł 5 359 394.38 zl

Wvdatki 1119 011.34 zl I 603 6'73.77 zl
'łlgĘ9r-ę'-Ęg?!"]lŁu]-ąt'oD"y-ł's!yęl] -zl -zl

2. P:rryr4-e'$rrlus'uł 'ę'1rI n' g99Z' l9:9:9le.li -z) -zł
nne, niŹwpłaĘ narzeczwłaścicieli, wydatki ztYtułu podziału zysku z, zł

Ą fuĘly Ęg{fów i poŻyczek 458 440.5'I zł 406 776,00 zl
5 !y\gp dłuŹnych papierów wartościowych zl zł
6 Z tltułu innych zobowiazań finansowvch - z.l -zl
7 ful4g$g1'zqbowiązań z tytLlłU umów leasingu finansowego 874 489'80 ń 878 049.98 zł
8, Odsetki 446 140'9'] zł 3l8 84'7.'l9 zł
o lnne wvdatki finansowe - z.ł -zł

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowe'i (I-II) 3I6t 008,72 zł 3 755 720,61 zl
). Prz€płYwY pienieżne netto razem (A'III+/-B.III+/-C.III) 532 323'97 zł 343 347 

'28 
zł

L. Bilansowa zmiana stanu środków nienieżnvch. w tvm: 532 3Ż3,97 z| 343 347,28 zl
zmianą stanu środków pienieżn.ych z tvtułu różnic kursowvch
Srodki pieniężne na poczatek okresu 127 413,91 zl 659 737,88 zł
9rp'4!-.'-pt"._łlę-zt'-"e-'#&!lscq|iregr(F1Ąp)''rytym 659 737,88 zl 316 390'60 zł
o ograniczonej możliw ości dysponowania -zl zl

ł(."!lgt.,QŁ /rrm:,"Hł#' Fłlndacji !rn. ks. si*maszki

Zastępca Dyrektora
l 6$' ekonoąicznych
\e\'-;"' \\-': "'t\Ys. Jarosław Bar CM
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lnformacia dodatkowa do sprawozdania finansoweqo

za 2014 rok

1.

1) Szczegołowy zakres wańości grup rodzajowych aktywÓw trwałych, wańości niematerialnych

i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

Stan tych aktywow na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia, oraz stan koń-

cowy:

Stan umorzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia izmniejszenia, oraz stan końcowy

z tytułu dotychczasowej amońyzaĄi lub umorzenia:

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2014 rok
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a)
ó

'=
Nazwł grupy sklad h i ków :

' rygjątku,llwałego .:
1 ' Koszty zakończonych
prac rozwojowych 0'00 zł 0'O0 zł 0,00 zł 0'0O zł

2. WartoŚĆ firmy 0'00 zł 0'00 zł 0,00 zł 0'00 zł

3. lnne wartości niemate-
rialne i prawne 142720,54 zł 4 020.62 zł 0'00 zł 146 741,16 zł

4. Zaliczki na wańoŚci
niematerialne i prawne 0.00 0'00 zł 0,00 zł 0.00

Razem wartości niemate_
rialne i prawne 142720'54 zł 4 020,62zł 0'00 zł 146 741,16 zł

1. Grunty 2 697 914,62 zł 0,00 zł 0'00 zł 2697 914,62zł

2. Budynki i budowle 50 306 063'48 zł 95 544,78 zł 0'00 zł 50 401 608,26 zł

3. Urządzenia techniczne i

maszyny 15'1061 '18,94 42 317,39 zł 38 986'87 zł 15 1o9 449,46 zł

4. Środki transportu 114 997 '95 zł 0'00 zł 22 000,00 zł 92997,95 zł

5. lnne środki trwałe 1 617 650.23 zł 200 515'84 zł 0'00 zł 1 818166,07 zł

6. Środki trwałe w budowie 474 572'85 zł 92 377,57 zł 0'00 zł 566 950'42 zł

.'.'7g 3'l7 3{8'07 zł 70 s87 086;78 zł';



1. Koszty zakończonych
prac rozwojowych 0'00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0'0O zł 0,00 zł

2. Wańośc firmy 0,00 zł 0'00 zł 0'00 zł 0'00 zł 0'00 zł

3' lnne wańości niemate-
rialne i prawne 128 540'35 zł 9 287,01 zł 0,00 zł 137 827.36 zł 8 913'80 zł

4. Zaliczki na wartości nie-
materialne i prawne 0'00 zł 0'00 zł 0'00 zł 0'00 zł 0,00 zł

Razem wańości niemate-
rialne i prawne 128 540,35 zl I 287,01 zł 0'00 zł 137 827 

'36 
zł 8 913,80 zł

1. Grunty Własne 30 386,52 zł 7 596 63 zł 0'00 zł 37 983.15zł 2 659 931,47 zł

2. Budynki i budowle 14 727 711'91 zł 1 612175'75 zł 0'00 zł 16 339 887 ,66 zł 34 061 720'60 zł

3. Uządzenia techniczne i

maszyny 13 521 242,83 zł 1 277 369'19 zł 35 380,08 zł 14 763 231,94 zl 346 217 ,52 zł

4. Środki transportu 79 907 '94 zł 5 5'l6'00 zł 9 533,33 zł 75 890,61 zł 17 107.34 zł

5. lnne Środki trwałe 1 493 104,08 zł 79 304,58 zł 0'00 zł 1 572 408.66 zł 245 757,41 zł

6. Srodki tnłałe w budowie 0'00 zł 0'00 zł 0'00 zł 0'00 zł 566 950'42 zł

37:.?g:..11'7q ?t

2) Jednostka posiada W Wieczystym uzytkowaniu nie zabudowaną działkę nr 628 przy ul.

Strzelnica 6 (KW KR1P/B8359/6) o Wartości W cenie nabycia 300 000,00 zł.

3) w 2014 roku Występowały środki trwałe Własne nie amońyzowane (Kościół). Fundacja nie

uŻYwa obcych środków trwałych nieamońyzowanych.

4) W Jednostce nie Występują zobowiązania Wobec budzetu państwa lub gminy.

5) Kapitał Własny jednostki Wynosi 32 356 601,47 zł i obejmuje kapitał załoŻycielski wniesiony

przez Fundatora oraz Wyniki finansowe netto za poszczególne lata obrotowe.

6) Jednostka sporządza zestawienie zmian w funduszu własnym. Nie posiada funduszu re_

zerwowego.

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2014 rok
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7) Podział zysku lub pokrycie straty za rok obrotowy:

Strata zostanie pokryta z kapitału podstawowego.

8) Dane o stanie rezer\N według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększe-

niach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

w 2014 r. Jednostka nie tworzyła rezerw.

9) Dane o odpisach aktualizujących wańość nalezności, ze wskazaniem stanu na początek

roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku ob-

rotowego:

0) Podział zobowiązan długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bi-

lansowego' przewidywanym umoWą, okresie spłaty:

Jednostka posiada zobowiązania długoterminowe, z tytułu kredytu bankowego o przewi-

dywanym okresie spłaty:

_ do 1 roku owartości 406776,00zł

- powyzej 1-3 lat o wańoŚci 33 898,00 zł

- powyzej 3-5 lat o wartości 4 000 000,00 zł

11) Wykaz istotnych pozyĄi czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

12)Wykaz grup zobowiązan zabezpieczonych na majątku jednostki:

Rozwiązanie lub
Wykorzystanie w

roku

Stan. na31.12.20'14 r.

Pozostałe nalezności przetermino-
wane ponad 1 rok od dnia bilanso-
weqo

96749,91zł 1 216 846'75 zł 16 916,64 zł 1 296 680,02 zł

:'Sirma
1 216 846,75.zł "' , 1:296'. d,o2 Ż

31,.12.2014 r.

1' Dotacja na budowlę sportową - basen, telewizja przemysłowa
1 003 368'84 zł

1"003'368,84 zł

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2014 rok
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Zestawienie udzielonych poręczeń, gwarancji, ustanowionych hipotek na31'12.2014 r'

13) Wykaz posiadanych zobowiązań warunkowych

J ed n ostka n ie posi ad a zob owiązan wa ru n kowych .

2.

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalnoŚci) iterytorialna (kraj, eksport) przychodow netto ze

sprzedazy produktow' towarÓw i materiałow

przychody netto ze spzedaŻy towarow 2 546 115,99 zł

w tym od jednostek powiązanych 0,00 zł

1

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
osÓb Nieoełnosorawnvch

Dofinasowanie ze środków
PFRON w kwocie 75 000,00

zł

hipoteka kaucyjna na
nieruchomościach w

Piekarach '150 000.00 zł

2 Krakowski Bank SpÓłdzielczv

Kredyt w rachunku biezą-
cym w wysokości
4 000 000.00 zł

- hipoteka kaucyjna na
nieruchomoŚci przy ul.

Floriańskiej 55
- ubezpieczenie budynku

- cesje praw z umowy,
weksel 8 000 000 00 zł

J Krakowski Bank Soółdzielczv

Kredyt obrotowy w wysoko-
Ści 2 000 000'00 zł. Na

dzien 31 .12.201 4 r. do spła-
tv oozostało 847 45o.oozł

- hipoteka umowna na
nieruchomości przy ul.

Floriańskiej 55
- cesja praw z polisy

ubezpieczeniowej nieru-
chomoŚci

- weksel własny in blanco
3 400 000,00 zł

4 ING Lease (Polska) Sp. z o.o

Leasing maszyn: etykieciar-
ka Mega Roll, tunel do pa-
kowania, szafa sterująca,
automatyczna rączkarka,
paletyzator, system trans-

porterow o łącznej wańoŚci
początkowej 2 920 873,82

zł

Cesja wierzytelnoŚci z
umowy sprzedaży energii
elektrycznej wytworzonej

w odnawialnym ŹrÓdle
energii oraz weksel wła-

snv in blanco

5. BZ WBK Finanse & Leasinq SA

Leasing maszyny: etykie-
clarka Mega ADE 633 SP o
wartoŚci początkowej
488 822.01 zł Weksel własnv in blanco

o.
lMPULS-LEASlNG Polska Spółka
z o.o.

Leasing maszyny: uządze-
nie do produkcji butelek

Combi 800 o wartoŚci po-
czatkowei 427 000.00zł Weksel własnv in blanco

Suma

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2014 rok
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przychody ze sprzedaŻy posiłkÓW 542 082'52 zł

- W tym od jednostek powiązanych 0,00 zł

_ przychody ze spzedaŻy w detalu 34 942,15 zł

- w tym od jednostek powiązanych 0'00 zł

- przychody ze spzedaŻy innych towarów 8 876'55 zł

- w tym od jednostek powiązanych 0'00 zł

- przychody ze spzedaŻy materiałÓw 0'00 zł

- W tym od jednostek powiązanych 0'00 zł

Przychody netto ze sprzedazy towarów i materiałów, razem 3 132 017,21 zł

- w tym od jednostek powiązanych 0'00 zł

'1 '

,.:,. 20j4f,,::,.-:l:4..

Kraj 3 132 017 ,21 zł

- w tym od jednosiek powiązanych 0,00 zł

Ekspoń 0'00 zł

- w tym od jednostek powiązanych 0,00 zł

Przychody netto Ze sprzedaŻy towarÓw i materiałÓw razem 3 132 017 '21 zł

- W tym od jednostek powiązanych 0,00 zł

Przychody netto z dzierŻawy nieruchomości 3 367 061,23 zł

W tym Floriańska 1 226 382,91 zł

W tym Pl. Wszystkich Swiętych 9 298 427,81 zł

W tym basen 74 538,04 zł

W tym liceum 3 382,60 zł

W tym internat 491 696,11 zł

W tym Piekary zakwaterowanie 19 800,00 zł

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2014 rok
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W tym hala sportowa 1o3 735,70 zł

W tym Hostel Brama 888 431,18 zł

W tym Strzelnica 6 78700,00 zł

W tym Piekary nadbudowa 28299,07 zł

W tym mała elektrownia wodna 922,63 zł

W tym Modrzewiowa 46 490,00 zł

W tym Pałecznica 3 600,00 zł

W tym kuchnia L.O. '10 569,07 zł

W tym siłownia 14 100,00 zł

W tym Piekary - ziemia 4 5O0,00 zł

W tym grupy wakacyjne 73 486'11 zł

- w tym od jednostek powiązanych 0'00 zł

Przychody netto ze sprzedazy energii elektrycznej MEW 2541454.92zł

- W tym od jednostek powiązanych 0'00 zł

Przychody netto basen 1 513 882,01 zł

- W tym od jednostek powiązanych 0,00 zł

Pozostałe przychody 515 930,49 zł

- W tym od jednostek powiązanych 0'00 zł

Przycho{! że spnćdaży pioduktów razem

PRZYCHóDYiNETTÓ zE SPRZEDAŹY PRoDui(ToW .

' (STRUKTURA TERYTORIALNA)
:..., ?u,, zalą:.

Kraj 7 938 328'65 zł

- w tym od jednostek powiązanych 0,00 zł

Ekspoń 0,00 zł

- w tym od jednostek powiązanych 0,00 zł

Przychody netto ze sprzedazy towarÓw i materiałÓw razem 7 938 328,65 zł

- W tym od jednostek powiązanych 0'00 zł

q, {/ \)/ rx
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2) WysokoŚÓ odpisow aktualizujących Środki trwałe

w 2014 r' nie wystąpiły nieplanowane odpisy amońyzacyjne.

3) WysokoŚć odpisow aktualizujących wańoŚĆ zapasow

Ze względu na częściowe zuŻycie materiałow inwestycyjnych, sprzedaŻ oraz w wyniku rozli-

czenia roŻnic inwentaryzacyjnych dokonano częŚciowego rozwiązania odpisu aktualizującego

wańoŚÓ zapasów o kwotę 27 740,69 zł. WartośÓ odpisu na dzień bilansowy wynosi

26 785'55 zł.

4) W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło zaniechanie jakiejkolwiek działalności,

rownocześnie nie przewiduje się zaprzestania prowadzenia działalnoŚci w roku następnym.

5) Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyni-

ku finansowego (zysku/straty) brutto:

ńnrsźłżrćffiffiirs"-

Zysk brutto: - 218711,47 A

Przychody wyłączone z opodatkowania i podatkowe - 200 907 '71 
zł

- rozliczenie amortyzacja w częŚci pokrytej dotacją -34 165,64 zł

- rÓznice kursowe bilansowe - 196,26 zł

_ rozwiązanie odpisÓw aktualizacyjnych wartoŚć naleŻnoŚci 16 916,64 zł

- wańoŚĆ Świadectw pochodzenia przyznanych n TGE na dzień 31 .12.2014 r. - 271 341 ,80 zł

- rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość mat. lnwestycyjnych - 27 740,69 zł

- przychody z nieodpłatnych świadczeń - nieoprocentowana poŻyczka 203 200,00 zł

- odsetki od nieuregulowanych naleznoŚci naliczone bilansowo - 53746,68 zł

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu 3 255 618'53 zł

- wydatki poniesione niezgodnie ze statutem 133 653,29 zł

- odsetki budzetowe 2 345'02 zł

- odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na sfinansowanie działalnoŚc|

gospodarczej 267 122'82 zł

- PFRON Fundacja 2a2014 r. 9 440'00 zł

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2014 rok
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- PFRON Liceum za 2014 r 15 494,0o zł

rozntce kursowe bilansowe 324'42 zł

- amortyzacja od Środków tnłałych słuzących działalnoŚci statutowej 781 054,13 zł

- amońyzacja ŚrodkÓw trwałych w leasingu 924 057,86 zł

- amońyzacja budynku elektrowni wodnej _ budowa sfinansowana z dotacji 570 829'55 zł

_ odpisy aktualizujące wańoŚĆ naleznoŚci 1 149 487,34 zł

- odpis aktualizujący wańoŚc udziałów 19 492'64 zł

- odsetki naliczone na dzień bilansowy (Elmsfield Enterprises Ltd.) 50 682'85 zł

- wyłączenie z kosztÓw amońyzacji środkÓw trwałych sfinansowanych dotacją 34 165'64 zł

- składki ZUS pracodawcy od umÓW zleceń za 12l2o13 uregulowana w 0112014 1 292,26 zł

- składki ZUS pracodawcy od umÓw zleceń za 1212014 uregulowana w 0112015 177,36 zł

spłata rat leasingowych zrefakturowanych dzierŹawcy - 878 049,98 zł

- koszty wyłączone z kup na podst' Ań. 16 ust. 1 pkt 14 Ustawy i pdop 176 633'85 zł

2 835 999,35 zł

Podstawa opodatkowania 2759 599,91 zł

Podatek dochodowy według ClT-8 (19%) 524 353'00 zł

Róznica pomiędzy zyskiem podatkowym na działalności Fundacji wykazanym W zeznaniu o

Wysokości osiągniętego dochodu za2014 r. a powyŻszym zestawieniem W kwocie 6 889,00 zł

Wynika z ujęcia zysku społki komandytowej, W ktorej Fundacja jest komplementariuszem.

6) Koszty W rachunku zyskóW i strat przedstawiono W ujęciu poróWnawczym.

7) Koszty Wytworzenia środkow trwałych siłami Własnymi nie wystąpiły.

8) Poniesione W ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa

trwałe:

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2014 rok
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2 Srodkitrwałe:

- w tym dotyczące ochrony środowiska
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9) lnformacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia powodujące zyski lub straty nadzwyczaj-

ne.

10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczĄnych nie wystąpił.

2a.

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrazonych w walutach obcych przyjęto do

Wyceny kurs Średni NBP tabela numer 252IA/NBP12014 z dnia31J22014 r.

Kursy uzywanych walut

- '1 EUR - 4,2623 zł

3.

Jed nostka sporządza rach u nek przepływow pien ięznych metod ą pośred n ią.

Jednostka posiadała środki pienięzne w kasie oraz na rachunkach bankowych w walucie pol-

skiej i euro.

4.

1) Przeciętne zatrudnienia w roku obrotowym wyniosło:

w przeliczeniu na osoby - 99,1 9 zł

2)w 2014 roku wynagrodzenie członków organÓw zaządzĄących wyniosło 238 351,07 zł.

Członkowie organ u nadzorującego Wynag rodzen i a nie po bieral i.

3) Członkom organow stanowiących i nadzorczych nie udzielano poŻyczek'

4)Wynagrodzenie audytora za wykonanie badania sprawozdania finansowego za 2014 rok

wyniesie 22 140'00 zł brutto'

5.

1) Zdarzenia zlat ubiegłych rzutujących na wyniki podane w przedmiotowym sprawozdaniu

finansowym.

Nie wystąpiły.

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe 2a2014 rok
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2) Zdarzenia i zjawiska po sporządzeniu sprawozdania finansowego '

Zdarzenia i zjawiska po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego nie spowodowały

zmian w prezentacji aktywow i pasywow.

3) W roku obrotowym dokonywano zmiany zasad (polityki) rachunkowoŚci polegające na

uszczegołowieniu sposobu prowadzenia ewidencji wyposazenia oraz rozliczen międzyok-

resowych kosztow związanych z prowadzeniem większych remontow.

4) Nie wystąpiły inne niz wyzej wymienione informacje, ktore mogłyby wpłynąÓ na ocenę sytu-

acji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

6.

1) lnformacja o wspolnych przedsięwzięciach, ktore nie podlegają konsolidacji.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie zawierała takich przedsięwzięó.

2) lnformacje o transakĄach zjednostkami powiązanymi

(1) Enserina Sp. z o.o. jest drugim wspolnikiem społki komandytowej (komandytariuszem)

posiadającym 2,5 o/o udziałow. Poprzez udziały w Enserina Sp. z o.o. Fundacja posia-

da pośrednio 2,5 o/o udziałow społki komandytowej Polonea.
(2) Enserina Sp. z o.o. nie prowadziła działalności gospodarczej w roku 2014 r. poza

udziałem w społce komandytowej Polonea.

4) Jednostka nie sporządza sprawozdan skonsolidowanych'

7.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie jednostki.

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2014 rok
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3) Wykaz spÓłek, w ktorych Fundacja posiada co najmniej 20 o/o udziałow
Nazwa spółki oń udziałów Wynik finansowy za 2014 r

Fundacja im. ks. Siemaszki Polonea Spółka ko-

mandytowa z siedzibą

38-125 Stępina 44l4, wo1. podkarpackie

BezpoŚrednio 97,5%

PoŚrednio 2,5o/ *(}

- 19 492'34 zł

Enserina Sp' z o.o' z siedzibą

38-125 Stępina 4413, woj. podkarpackie

100 % - 2 400,00 '
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8.

Nie występują niepewności, co do mozliwości kontunuowania działalnoŚci przez Fundację w

kolejnych latach.

9.

lnne informacje niz wymienione powyzej, ktore mogłyby wpłynąÓ na ocenę sytuacji majątko-

wej, finansowej oraz wynik jednostki.

Fundacja jest komplementariuszem spółki komandytowej prowadzonej pod firmą Fundacja im.

ks. Siemaszki ,,Polonea'' spółka komandytowa W Stępinie i posiada udziały w tej spółce,

ktorych wartoŚć bilansowa wynosi 4 037 642,37 zł'

W dniu 29.11.2012 r. nastąpiła sprzedaż przedsiębiorstwa prowadzonego społkę

komandytową. Po dokonaniu spzedaŻy społka nie prowadzi działalności gospodarczej i nie

posiada majątku trwałego. Aktywa spółki stanowią nalezności z tytułu sprzedaŻy

przedsiębiorstwa w kwocie 4618000,00 zł płatne w 5 ratach płatnych w terminie do 15

grudnia każdego kolejnego roku, począwszy od grudnia 2013r' do grudnia 2017 r.

Spłata nalezności z tytułu sprzedazy przedsiębiorstwa jest zabezpieczona poręczeniem spÓłki

Dom Holding Sp. z o'o. W Bydgoszczy, przy czym wykonanie zobowiązania przez poręczyciela

moŻe nastąpić bądź przez zapłatę poręczonej kwoty, bądź pzez przeniesienie na rzecz

wierzyciela prawa własności 16 mieszkan wraz z miejscami parkingowymi i komórkami

lokatorskimi w Bydgoszczy.

Wobec braku spłaty przez nabywcę przedsiębiorstwa l raty naleznoŚci w określonym W umo-

wie terminie do 15J2.2013 r. Zarząd poręczyciela Dom Holding Sp. z o'o. w Bydgoszczy pi-

smem z dnia 11'12'2013 r. zaproponował przeniesienie na rzecz społki komandytowej najpoz-

niej do końca lutego 2014 r. prawa własnoŚci lokali mieszkalnych połozonych w Bydgoszczy

przy ul' Gołębiej-Strzeleckiej o wartości odpowiadającej wartoŚci długu.

Zarząd Fundacji rekomendował jednak Radzie Fundacji prośbę dłuznika Polonea lnwest Sp. z

o'o. o prolongatę terminu płatności l raty. Rada Fundacji podjęła uchwałę nr 2114 z dnia 18

lutego 2014 r. wyraŻającązgodę na prolongatę terminu płatności do dnia 30.06.2014 r.

Rekomendai1a Zarządu Fundacji dla Rady Fundacji prolongaty terminu płatności miała swoje

oparcie w :

a) uzyskanej opinii prawnej m.in. W zakresie procedur zmierzĄących do realizacji

zaproponowanej przez Dom Holding formy poręczenia,

b) ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Fundacji zestawionej z czasową prognozą

realizaĄi poręczenia w formie lokali mieszkalnych i ewentualnych następstw zaspokojenia

roszczenia w tej formie (np. logistyka związana z zarządem mieszkaniami i ewentualne

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2014 rok
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koszty),

c) ocenie sytuacji finansowo-ekonomicznej Polonea lnwest, ze szczegolnym uwzględnieniem

poczynionych nakładów finansowych na rozwoj i modernizację firmy mających na celu

poszerzenie oferty towarowej i wzrost jakości produktu w kierunku prognozowanego rozwoju

sprzedazy wody nowym kontrahentom w ramach długoterminowych umów.

Polonea lnwest Sp. z o.o. nie dokonała jednak spłaty l raty naleznoŚci w prolongowanym ter-

minie do 30.06.2014 r.

W miesiącu lutym 20'15 r. Poręczyciel - Dom Holding Sp.z o.o. W Bydgoszczy uregulowała l

ratę nalezności z tytułu sprzedaŻy przedsiębiorstwa w kwocie 835 000,00 zł.

Natomiast w dniu 15.12.2014 r., Wymagalna stała się kolejna ll rata nalezności w kwocie

945 600,00 zł i wobec jej nie uregulowania przez Dłuznika Zarząd Fundacji im. ks. Siemaszki

w dniu 27.05.2015 r' wystosował wezwanie do zapłaty zakreślając 7 dniowy termin do spłaty

zaległości' o tym fakcie równoczeŚnie poinformowany został Poręczyciel, tj. Dom Holding Sp.

z o.o.

W dniu 12 czerwca 2015 r' Dłuznik - Polonea lnwest Sp. z o.o. złoŻyła pismo z prośbą o pro-

longatę terminu spłaty ll raty nalezności, uzasadniając powyzsze trudnościami płatniczymi

oraz proponując dodatkowe zabezpieczenia spłaty nalezności w formie:

1) przejęcia spłaty należności wynikającej z aktu notarialnego przez podmiot powiązany

osobowo ze Spółką Polonea lnwest Sp. z o.o. - Dom M-5 Sp. z o.o. z siedzibą w Byd-

goszczy' Wskazany podmiot jest bowiem właścicielem atrakcyjnie połozonej zabudo-

wanej nieruchomoŚci w Kościelisku i propozycja pzejęcia tej nieruchomości przez

Fundację im' ks. Siemaszki Polonea sp' k. została wstępnie pzedstawiona w piśmie

dłuznika z dnia 12 czerwca.

Jednocześnie w przypadku braku zainteresowania przejęciem pzez społkę komandy_

tową nieruchomości w Kościelisku Dom M-5 Sp. z o.o. złoŻyła informację o zaintere-

sowaniu zakupem wskazanej nieruchomości przez dwie Jednostki. Sfinalizowanie tej

transakcji sprzedaŻy umozliwiłoby spłatę zaległości wobec społki komandytowej.

2) proponowanego ustanowienia cesji wierzytelnoŚci na rzecz Fundacji im. ks. Siemaszki

Polonea sp. k. w wysokoŚci 5% wańości netto zkaŻdej faktury sprzedaŻy wody wysta-

wionej przez Polonea lnwest Sp. z o.o. dla firmy ,,olech" Jozef olech z siedzibą w

PrzemyŚlu, co stanowiÓ będzie wartośÓ około 50 000,00 zł miesięcznie.

Ponadto nadal aktualne pozostaje zabezpieczenie nalezności pzez Poręczyciela mające po-

krycie w wartości rynkowej lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynaleŻnymi i udziałami

w nieruchomoŚciach w Bydgoszczy.

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2014 rok
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Powyzsze propozycje pzedstawione zostały przez Zaząd na posiedzeniu Rady Fundacji w

dniu 20 czerwca 2015 r. i w podjętej w tym dniu Uchwale nr 312015 Rada FundaĄi wyraziła

zgodę na czasowe i częŚciowe zawieszenie do 15 sierpnia 2015 r. dochodzenia spłaty ll zale-

głej raty za sprzedaz przedsiębiorstwa.

Uwzględniając powyzszezabezpieczenia społka komandytowa, zgodniezart'.35b ust. 1 pkt 3

ustawy o rachunkowoŚci, nie utworzyła odpisu aktualizującego wartośÓ przeterminowanych

naleznoŚci. Natomiast Wycena bilansowa tych nalezności, ktorych wańość nominalna na dzień

31'12'2014 r. wynosi 4 618 000,00 zł (z tego kwota 835 000'00 zł zapłacona została w lutym

2015 r') dokonana została w wańości zdyskontowanej w kwocie 4 080 529'00 zł (bieŻąca

wartość przyszłych wpływów pienięznych z tego składnika aktywów przy zastosowaniu stopy

dyskonta właściwej dla długoterminowych obligacji skarbowych)'

W 2013 roku przewidywane było rozwiązanie społki komandytowej. W związku ztym społka

sporządziła sprawozdanie finansowe za 2012 rok przy załoŻeniu, że jej działalnośÓ nie będzie

kontynuowana, tj' z zastosowaniem zasad Wyceny określonych przepisami art' 29 ustawy o

rachunkowości. W 2013 roku nastąpiła zmiana decyzji w tym zakresie i przedłuŻenie bytu

spÓłki co najmniej do 2018 r., to jest do czasu spłaty ostatniej raty należności z tytułu sprzeda-

zy przedsiębiorstwa. Uzasadnienie tej decyĄi zostało szerzej omówione W sprawozdaniu fi-

nansowym za 2013 r. (lnformacja dodatkowa pkt. 5.2. Zdarzenia po dacie bilansu).

Równocześnie wobec nie osiągania przez spÓłkę przychodÓw utworzono rezerwę na koszty jej

funkcjonowania w latach 2014-2018 oraz na ewentualne straty z tytułu wszczętych przeciwko

spÓłce Spraw sądowych. Rezerwy te na dzień 31.12.2014 r. Wynoszą łącznie 36 360,00 zł.

Po uwzględnieniu powyzszych zasad Wyceny wartoŚÓ kapitału własnego społki komandytowej

na dzień 31.12'2014 r. wynosi

Natomiast wkład wniesiony do społki pzez Fundację wynosi

4 037 642,37 zł

4 673 327 '00 zł

W związku z częŚciową utratą wartości udziałÓw Fundacja utworzyła odpis

aktualizujący wańośĆ udziałów w spółce komandytowejw kwocie 635 684'63 zł

odnośnie wszczętego w 2013 r. postępowania, o którym szczegółowo informowano W spra-

wozdaniu finansowym za 2012 r. (lnformacja dodatkowa pkt. 5.2. Zdarzenia po dacie bilansu),

związanego ze zgłoszonym roszczeniem wobec Fundacji im. ks. Siemaszki ,,Polonea'' społka

komandytowa o zapłatę kwoty 8150 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu prze-

właszczenia nieruchomości na zabezpieczenie zapłaty ceny nabycia zorganizowanej części

przedsiębiorstwa w Stępinie, wobec odstąpienia od ugody z dnia23.12.2011 r. spółka koman-
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dytowa poinformowała w sprawozdaniu finansowym za 2014 rok, Że sprawa aktualnie jest na

etapie odbierania wyjaśnień od oskarzonego.

Spółka podtrzymuje stanowisko, Że zgłoszone roszczenie jest całkowicie bezpodstawne, bo-

wiem ugoda została skutecznie wykonana, co potwierdza podjęcie przez powódkę przedmiotu

świadczeniazłoŻonego do depozytu sądowego. Społka złożyła zawiadomienie do Prokuratury

o prÓbie dokonania oszustwa na jej szkodę.

lnstrumenty finansowe _ Załącznik nr 1

Fundacja sporządziła, zgodnie z przepisami art. 44 ust' 2 ustawy Prawo energetyczne spra-

wozdanie finansowe przedsiębiorstwa energetycznego obejmujące bilans i rachunek zysków

w i strat, w ktorych ujęto aktywa, pasywa oraz przychody i koszty Małej Elektrowni Wodnej.

Zarząd.

ń

Zastępca Dyrektora

\. r, qet-onon$lygb^.
\"isślffisław 

Bar CM

\
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Zalącznik Nr l do Informacji Dodatkowej zaŻ014 r.

1. Podział instrumentów finansowvch

Aktvwa finansowe 31-lŻ-2013 3'.t-12-20"t4

a) sotówka 659 7J7.88 316 390.60

Srodki pieniężne 659 737,88 316 390.60

b\ vrzeznaczone do obrotu 0.00 0.00

Udziały i akcie 0,00 0.00

c) pożyczki udzielone i należności własne I J15 063.76 456 359.00

NaleŻności z tytułu dostaw i usłus I29t 535.22 429 539^',19

PoŻvczki 0.00 0,00

NaleŻności inne Ż3 528'54 26 8t9.21

d) utrzYmywane do terminu wvmasalności 0,00 0,00

Środki pieniężne - lokatl 0.00 0.00

e) aktywa finansowe dostepne do sprzedażv 4 057 135,01 4 037 642,37

Udzialy i akcie 4 057 135.01 4 037 642.3',7

Zobowiazania finansowe 3l-lŻ-Żol3 3t-l2-2014

a\ orzeznaczone do obrotu 0.00 0.00

b) Pozostałe krótkoterminowe zobowiazania finansowe ll Ż56 151.2{l 6 4r1744,74

Zobowiazanta z tvt. dostaw i usłus 538 5 13.94 '7',1',l 26t.13

Kredvty i pozvczki 8 652',733.09 4 280 829.86

Zobowiązanta finansowe z tytułu leasingu 878 049.98 343 786.83

Zobowiązania inne I 1186 854.19 I 009 866.92

c) Zobowiazania fi nansowe dłusoterminowe 1 I91219,40 4 440 674,00

Kredr,.tv dłusoterminowe 847 450-00 4 440 674,00

Zobowiązania finansowę z tltułu leasinsu 343',769.40 0.00

2. Przvchody z tvtulu odsetek od instrumentów ficnooy z tvtulu odsetek od lnstrumentow ttna

Przychody z tytułu odsetek
31-12-2013 3r-t2-2014

Przychody z odsetek od pożvczek 0,00 0,00

a) zrealizowane 0.00 0.00

b) niezrealizowane. w tym: 0.00 0.00

- do 3 miesiecv 0,00 0,00

- powvzei 3 do l2 rniesiecr 0.00 0.00

- powyŹei 12 mięsięcv 0,00 0.00

Przvchodv z odsetek od należności wlasnvch 13 856,59 68 708.61

a) zręalizowane 2 737.19 1349.20

b) nięzręalizowane, w tym: 0.00 0.00

- do 3 miesiecv I I I 19.40 67 359.41
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|owyzei 3 do l2 tniesięc 00 0.00

oowvzei 12 miesiecv 0.00 0.00

Przychody z odsetek od instrumentów dłużnvch 0.00 0.00

c) zrealizowane 0.00 0.00

d) niezrealizowane. \\ tvm: 0.00 0.00

- do 3 miesięcl 0.00 0.00

- oowrzei 3 do 12 miesiecr 0.00 0,00

powvzei 12 miesięcv 0.00 0.00

3. z odsetek od instrumentów fin h

Koszty z tytulu odsetek od zobowiazań finansowvch 3t-12-2013 31-12-Ż0l4

Zobowiazania Drzeznacz,one do obrotu 0,00 0.00

a. zrealizowane 0.00 0.00

b. niezrealizowane. \\ tvm: 0,00 0.00

do 3 miesięcy 0.00 0,00

- oowvzei I do l2 miesiecv 0.00 0.00

powyżei l2 miesięcl 0.00 0,00

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 555 377.05 426 860,39

a. zrealizowane 493 434.58 368 873.96

b. niezrealizowane, w tym: 61 942.47 5',7 986.43

do 3 Iniesięcv 192.43 t1'7.95

- powvżei 3 do 12 miesięcl 0,00 0,00

- oowvżei 12 miesiecr, 61 750.04 57 868.48

Zo b ow iazania fi ngns ow e dłu s oter mi now e 0,00 0,00

a. zrealizowane 0.00 0.00

b. nięzrealizowane' w tym: 0.00 0.00

do 3 miesięcl 0,00 0,00

- oowvżei 3 do 12 miesiecv 0.00 0.00

- oowvŻei 12 miesiecv 0,00 0,00

4, Metody i założenia przy jęte do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych

Aktywa wycenione w wartości nominalnej oraz wymaganej zapłaty skorygowanej o odpisy
aktualizujące.
Pasywa w waftości wymagającęj zapłaty nieodbiegającęj istotnie od skorygowanęj cęny ich nabycia.

5. Skutki zmiany wartoŚci aktywów finansowych

w 2014 roku nastąpiło Zmniejszenie wartości udziałów w innych jednostkach zł o kwotę 19 492,34 zł z
$Ąułu zawiązania odpisu aktualizującego wańość udziałów w spółce komandyowej, w której Jędnostka
jest komplemęntariuszem'

6. Dla aktywów finansowych nabytych na regulowanym rynku (np. na GPw) określa wybrana przez
Spółkę zasada wprowadzania do ksiąg rachunkowych ($ 4 ust 3 Rozporządzenia z dnia 12'12'2001

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2Ot4 rok
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8.

r. w Sprawie szczęgółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
instrumentów ) - data zawarcia transakcji.

w 2014 roku nię miało miejsca nabycie aktywów finansowych na rynku regulowanym.

Określenie ryzyka stopy procentowej

Według naszej oceny ryzyko jest nięwielkie z uwagt tendencję spadkową stóp procentowych.
Jędnostka nie posiada instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem stopy procentowej'

Określenie ryzyka kredytowego

Cęlem prowadzonej przez Fundację polityki kredytowej jest utrzymaniebieŻącej płynrości finansowej
oraz tętminow a r e gulac1a zob ow tązań wobęc dostawców.

9. Jeśli wartoŚć aktywów i zobowiązań finansowych ujętych w bilansie odbiega od wartości
godziwej należy wskazać te instrumenty finansowe' podać ich podstawową charakterystykę i ich
wartość godziwą ($ 40 ust 3, 4 w/w Rozporządzenia z dnta 12.12.200| r.)

Waftość bilansowa instrumentów finansowych prezentowana w sprawozdaniu nie rózni się istotnie od
ich wartoŚci godziwej.

l0. Informacje o przekwalifikowaniu aktywów finansowych pomiędzy kategoriami.

Jędnostka nię dokonyrłała w roku 2014 przekwalifikowania aktywów finansowych między
kategoriami.

11. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym ( w tym dotyczące zabezpieczania podstawowych
rodzaj ów p lanowanych transakcj i or az pr aw dopodobnych zob ow iązai)

Jędnostka posiada aktywa i zobowiązania finansowe' w tym naleŻności i zobowiązanla ztytułu dostaw i
usług' które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej działalności' Głównę rodzaje ryzyka
wynikającego z instrumęntów ltnansowych obejmują: ryzyko przepływów pienięznych, ryzyko
płynności.

Jednostka zarządza ryzykiem przepływów pieniężnych i
prognozowanych przepłyłvów pienięŻnych, a następnie
pasyłvów' Dokonuje także analizy kapitału obrotowego.
Nie występuj e ryzyko zmian kursów walut.

12. lnformacja o stosowaniu rachunkowoŚci zabezpieczeit
12.12.2001r.)

Jedno stka ni e sto suj e rachunkowoŚ ct zab ezpie czeń.

23 czerwca2Ol5 r.

ryzykiem pĘnności poprzez monitorowanię
dopasowywanie zapadalności aktywów i

($ 41 ust 2-4 w/w Rozporządzenia z dnia

u,s. v6eu. BĘ{k-}ws kr |'*,

Ęł*r,"%a*
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AKTYWA
wa trwałe

Wartości n iematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość fi
Inne waltości niematerialne i prawne

ZaItczki na wartości niematerialne i orawne
Rzeczowe aktywa trwałe
rodki trwałe

(w tynl prawo użytkowania wieczystego gruntu)

urzqdzenia techniczne i maszyny
't transportu

inne środki trwałe
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Zal'iczkt na środki trrvałe w budowie
:l't.znó*i olugot..'i;o*.

jednostek powiązanych
pozostaĘch .jednostek

Inwestycj e dłu goterm i!9we

vre{qsqry Ęei p_|gw!g
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ty lttb akcje
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one pożyczki
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Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
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Materiały

Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowę

ow

iczki na dostawy

Źności od jednostek powiązanych

dostaw i usług, o okresie spłaty:

o I2 miesięcy

i ]2 miesięcy

1!9t9i 9! !919s!q!y9!19!n gstek
tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

ę:!4ęą:łpłecznych
h oraz innych świadczeń

''Kościuszko''

3 362'79 zł

Fundacja stan na
31.12.2013

Fundacja stan na
3|.l2.Żo14

3 889 972,30

3 889 972,30 zl

3 037 040,13 zł

3 037 040,t3 zł
3 889 972'30 zł

3 588 010, I 4 zl
Ż95 429'70 zł

-zł
6 5??,ry tL

-zł
-zł

-Zł

3 037 040'13 zł

3 0l7 180'59 zł
15 069,07 zł

4 790'47 zł

538 318'28 zł
Ż7134|,80 zl

337 826,01zl
-zł
:4
'zł

27I341'80 zł

_-d
33'7 8Ż6,0l zł
334-463,22 4
334 463,22 zł

266 56Ż,08 zł
Ż66 562'08 zł

254,8i;j
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ie finansowe dla działalnoŚci Małei Elektrownii na Stopniu Wodnvm ''KoŚci

Lp. BILANS
Fundacja stan na

1t 1? 2n11
Fundacja stan na

11 l) 7.r1^

PASYWA
A. Kapitał (fundusz) własnY 4 130 951,95 zl 3 333 850,19 zl

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3 534 241,08 z1 Ż'791 899'07 zl
il. Należne wpłaty na kapitał podstawowY (wielkość u-iemna) zl zł

TII.

ry.
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) -zl zł
Kapitał (fundusz) zapasowy zl zł

V. Kapitał (fundudsz) z aktualizacii wyceny z.l zł

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe -zł zl
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -zl zl
VIII Zysk (strata) netto 596 710,87 zl 541 951.12 zł

IX.,
B:_

I.

odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -zl zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 96 846,36 zl Ż41 508,22 zl
Rezerwy na zob ow iązania zł zł

I Rezerwa z ty.tułu odroczonego podatku dochodowego zł zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne z,ł zł

-długoterminowa -zł zł
krótkoterminowa -zł zł

1 Pozostałe rezerw -zl zł
długoterminowe -ql zł
krótkoterminowe -zł Zł

il. Zob ow iązania dłu goterm i n owe -zl -zl
I Wobec jednostek powiązanych zł zł
2 Wobec pozostałyclr j ednostek zł zł
ą) kredyĘ i pożyczki zł Zł

Ł)
c)

z Ętułu enlisji dłużnych papieróv wartościowych zł zł
inne zob ow iązania finans ow e - z) z.ł

d) rnne -zł zł

III. Zob ow iązania krótkoterm i n owe 96 846,36 zl Ż41' 508'22 zl
Wobec j ednostek powiązanych zl zl

a) tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności zł zł
-do I2 miesięcy zł -zł
-powyżei I2 miesięcy zł zł

b) nne zł zł
2

a')

Wobec pozostałych .jednostek 96 846'36 zł 24I 508'22 zł
kredyty i poĘczki zł zł

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wańościowych z,ł z.ł

c) nne zobowiązania finansowe -zł zł
d) tytułtł dostaw i usług, o okresie wymagalności l7 059^59 Zł 177 784,3Ż zł

-do l2 miesięcy 17 059.59 zł l77 784.32 zł
-powyżej l2 miesięcy -zł zł

e) zaliczki otrzymane na dostawy -zł zł
fl zobowiqzania wekslowe zł -zł
s) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpczeń i innych św 79 786'77 Zł 63'723,90 zI

h) z Ętułlł wynagrodzeń zł zł
nne zł zl

-t- Fundusze specjalne zł zł
TV. Rozliczenia międzyokresowe -zl zł

Jjemna wartośó firmy -zł z1

2 nne rozliczenia międzyokresowe -zł z1

-długoterminowe -zł z)

-krótkoterminowe -zł z1

PASYWA RAZEM 4 227 798,3I zl 3 575 358,41 zl

i.

iĄ

Ąut,
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LP Wvszczegó|nienie

Fundacja za okres
01.01.2013 r. -
3l'lŻ.Ż0l3 r.

Fundacja za okres
01.01.2014 r. -
31.12.2014 r.

A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym Ż 9Ż5 Ż95,96 zł Ż 556 63l,46 zl

od jednostek powiązanych -21 -zł
I
II

Przychód netto ze sprzedaży produktów Ż 925 295-96 zł 2 556 631,46 zl

Zmiana stanu produktów -zł -zł
ilI Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby -zł zł

IV Przychodv netto ze sprzedaży towarów i materiałów -zł z)

v Dotacje na działalność statutową -zł - z.l

B Koszt działalnosci operacy.j ne.j 2 328 585'09 zł 2 014 680,34 zł
Koszty w układzie rodzajowym 2 3Ż8 585,09 zł 2 0l4 680'34 zł

I Amortyzacja 1 138 801'75 zł 858 929,90 zl

il Zużycie materiałów i energii 53 786,25 Zł 5l 585'02 zł

ilI Uslugi obce 430 078,94 zł 486 673.49 zł
IV Podatki i opłaty l08 640_08 zł 106 534'3I zł

v Wynagrodzenia 468 I28.10 zł 4I'7 Ż82'49 Zł

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 80 l3'7 '67 zł 79 966'50 Zł

VII Pozostałe koszty rodzajowe 49 012.30 zł 13 708,63 Zł

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów zł -zł
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 596 7t0,87 zł 54I95l,I2 zł

D Pozostałe przychody operacyjne zl -zł
I Zyskze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -zł 'zł
u Dotac.je zł -zł
III

n

nne przychody operacy.ine -zł -zł
Pozostałe koszty operacy.ine zl -zł

I Strata ze zbycia nielinansowych aktywów trwałych -zł -zł
II Aktualizacia wartości aktywów niefinansowych zł zł

III nne koszty operacyjne -l zł

F
G

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 596 710,87 zl 54l 95l,IŻ zł
Przychody finansowe -zl zł

I Dywidendy i udziałv w zYskach, w tYm: -2, -zł
a od jednostek powiązanych -zl -zł

il Odsetki, w tym: -zł--= -zł
a od iednostek powiązanych zł

b od pozostałych iednostek zl z,ł

III Zy sk ze zbycia inwestyci i zł z,ł

IV Aktualizacja wartości inwestycji zl
zl

-zł
v Inne -zł

H Koszty finansowe zł zl

r
a'

Odsetki, w tym: z'ł 'zł
dla jednostek powiązanych zł -zł

b dla pozostałvch .iednostek zł -zł
II Strata ze zbvcia inwestyc.ii zł zł

TII Aktualizac.ia wartości inwestycii zł zł

IV Inne -zł zł

T Zysk (strata) z dzialalności gospodarczej (F+G-H) 596 71.0,87 zl 54195I,12 zl
,I Wynik zdarzeń nadzwy czajnych (M.I-M.II) 'zł z,ł

I Zyski nadzwyczajne -zł zł

II Straty nadzwyczajne - z'ł zł

K Zysk (strata) brutto (L+-M) 596 710,87 zl 541 951.12 zl

L Podatek dochodowy zł zl

M Pozostałe obowiązkowe zmnieiszenia zvsku (zwiększenia straty zl zl

N Zvsk (strata) netto (N-O-P) 596 710.87 zl 54I 951.12 zl

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) dot. Małej Elektrowni Wodnej

oprócz przychodów Ze

świadęctw pochodzenia
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