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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 rok

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 01.01.2015 do 31 .12.2015 r.

Sprawozdanie łączne:

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

ZałoŻe n i e ko ntyn u ow a n i a d zi ałal n ości :

Sprawozdanle finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowoścl
z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny aktywów i pasywów przy założeniu
kontyn u owa n ia działal ności g os pod ar czej przez jed nostkę.

Za s ady rac h u n kowoŚci o raz sposoóu s po rz ądz e n i a sp rawozd a n i a fi n a n sow eg o :

1. Metody wyceny aktywów i pasywów:

a) Majątek trwały:
- Środki 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 tnruałe i wartości niematerialne i prawne o wańości początkowej
przekraczĄącej 3500 zł amortyzowane są metoda liniową,
- środki tnłlałe o wańości nieprzekraczĄącej 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 wykazuj e w ewide ncj i pozabi lansowej'
- zespoły komputerowe, zbiory biblioteczne oraz wańości niematerialne i prawne
są zawsze wykazywane w ewidencji bilansowej i do kwoty 3500 zł amońyzowane
jednorazowo.
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- lnwestycje rozpoczęte wyceniane są Wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia
pomniejszonych o ewentualne odpisy aktualizujące z tytułu tnłałej utraty
wartości.

b) Majątek obrotowy i zobowiązania:
Zapasy materiałów są wyceniane Wg cen nabycia, nie wyzszych 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 Źrodeł 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 przychodow 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 wańości nominalnej.
Srodki pienięzne i rozrachunki w walucie obcej przeliczane są kursem
średnim NBP na dzień bilansowy.

2. Wynik finansowy:

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 porównawczy.

Sporządził:

: ,\ ' i..';li.,,i .\,
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Piekary, dnia 1 4 czerwca 2016 r.

Zarząd Fundacji:

ke, sgr|uęz B}lEzczyk CM
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Lp, BILANS
Stan na 31.12.2A14 r. Stan na 31,12.7015 r.

AKTYWA
ł. Aktywa trwałe 4Ż 884 240'93 zł 41 483 555'48 zł

I. Wartości niematerialne i prawne 8 913'80 zł 4lL6,40 zł
I

2

J

Kosz{ zakończony ch prac rozwojowych -zł zł
Wartość firmv -zł zł
nne wartości niematerialne i prawne 8 913.80 zł 4116,40 zł

4. Zaliczki na wartości nięmaterialnę i prawne -zł -zl
il Rzeczowe aktywa trwałe 37 897 684,76 zł 36 1al796ł!1zł

36 216 766,14 złl.
,)

Srodki trwałe 37 330 711,3!4
2 659 931-47 z.łgrunty (1ł tym prqw9 uzytkowaniq wiec1!9go 4runt1ł)

budynki' lokale i obiekty inĄnerii lqdowęi i wodnei

2 652 334,84 zł
b) 34 061720-60 zl 32 723 0l1.96 zł
c)

d)

urzqdzenia techniczne i maszyny 346 217.52 zŁ 163 504.71 zł
środki transportu 17 107.34 zł 283 421.34 zł

e) nne środki trwałe 245 757.41 z,ł 394 493,29 zł
2 irodki trwałę w budowię 566 950,42 z1 525 030,5'7 zł
J

III.
|aticzki na środki trwałe w budowie -zł -zł
Yłąqrylqlgoterminowe
)d.jednostek powiąanych

-zł
-zł

-zł
zł

Ż. )d pozostatych.iednostek

lnwestycje dlugoterminowe
-zł

4 037 642,37 zł
zł

IV. 4 037 642,37 zł
I

Ż

tIięruchomości -zł -zl
-złW_artgigr ry9ma19rialne i prawne

)ługoterminowe aktywa fi nansowe
-zl

J nB-l ś!3]1]
-zł

4 037 642,37 zl
a 'v.j ednostkach powiązanych zł

udziaĘ lub akcje ,-zl
-zl

zl
inne papiery w artościow e zł
udzielone poĄczki zl -zł
inne dl upoterminowe akn wa linansowe z'ł -zł

b w pozostałych -iednostkach 4 037 642,3'1 zł 4 037 642,37 z1

udziały lub akcie 4 037 642.37 zl 4 037 642'37 zł
lnne paprcry wartoscnwe -zł -zł
udzielone pożyczki -zl -zł
t!!n9 ą!89!!4!ow e Ąąnu a fi n1y s ow e

Inne inwestycje długoterminowe
-zł -zł

4 -zl -zł
v:

1.

Dłusoterminowe rozliczenia miedzvokresowe 940 000,00 zl 70Q !Q0'0Q zł
-złAktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -zl

2 nne rozliczenia międzyokresowe 940 000'00 zł
l372 244.90 zł

700 000'00 zł
B. Aktvwa obrotowe l 008 00ó'00 zł

I. Zlpu"y
Materiały

3Ż7 367,84 zł 42 347,3I zł

ł,
2.

26 785,55 zl 18 079.43 z1

Półprodukty i produkty w toku -zl zł
J Produkty gotowe -zl zl
4 296 517,25 z1 11232,88 z1

5 Zaliczki na dostawy 4 9ś',0!4
456 359'00 zł

13 035'00 zł
I Należności krótkoterminowe 459 031,72 zl

I Należności od j ednostek powiązanych -zl zł
a) Ętułu dostaw i usług' o okresie spłaĘ: -zl zł

do 12 miesięcy -zł zł

b)

oowyzeJ l2 miesięcy -zl zl
nne -zl -zł

2 \ależności od oozostałvch iednostek 456 359-00 ztr 459 031.72 zł

q) : Ntulu doslaw i uslup. o okresie splav: 429 539.79 zl 386 201'82 zł

lo l2 miesięcy 429 539'79 zł 386 Ż01'82 z|

rcwyżej 12 miesięcy -zł -zł
b) Ętułu podatków, dotacii, ceł, ubezp. społecznych lI930'36 zł 61 631.55 z1

zdrowotnych oraz innych świadczeń zł -zl
c) nne 14 888'85 zł 11 198,35 z1

d) na drodze sqdowej zl -zl
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III. Inwestycj e krótkoterminowe 316 390'60 zł 240 088.63 zł
Krótkoterminowe aktvwa llnansowe 316 z,ł 240 088.63 zł

a) -zł zł
łdziały lub akcje -zł zł
'nne paprcry w ąrtosclow e -zl zł
'ldzielone pożyczki -zł zł
inne krótkoterminowe aktywa finansowe -zł zł

b) w pozostałych j edno stkach -zł zł
udziały lub akcje -zl zł
inne papiery w artościow e -zl zł
udzielone poĄczki -zł zł
inne kró t ko t erminowe aktyvva fi nansowe -zł zl

c) środki pieniężne i inne akĘwa pieniężne 316 390,60 zl 240 088-63 ztr

środki pieniężne w kasie i na rachunkąch 316 390,60 zl 240 088,63 zl
inne środki pieniężne -zł -zł
inne aktywa pieniężne -zl zl

Ż. [nne inwestycje krótkotermlnowe -zł -zl
Iv. Krótkoterminowe rozliczenia miedzvokresowe 272 lŻ7,46 zl Ż66 538'34 zl

AKTYWA RAZEM 44 256 485,83 zl 4Ż 49t 561,48 zl

li l,i l\rv'NY iisl Jr.{-i( iWY

lĘ n, eŁ.cJ[ł.,
ł ł ł.| r':1, !''',, :,' l' -''.' :.. ./ ]:. ;. ..'/:
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Lp. BILANS Stan na 31.12.2014 r. Stan na 31.12;2015 r.

PASYWA
Kapitał (fundusz) własny 3Ż 356 601,47 zł 29 871 274,44 zl

T. Kapitał (fundusz) podstawowy 32 818 159-74 zł 32 075 095,27 zł

Ir
III.
TV.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) -zł -zl
Udziały (akcie) własne (wielkość ujemna) -zł -21
Kapitał (fundusz) zapasowy 'zł - z,ł

v Kapitał (fundudsz) z aktualizacji wyceny Ż81 506'20 zł 281 506-20 zl

vr. Pozostałe kapitaĘ (fundusze) rezerwowe -21
- z,l

-zł
vu. Zysk (strata) z lat ubiegłych -zł
vur Zysk (strata) netto 743 064-47 zł 2 485 327,03 zl

rXt
B.

Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -zł -zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 899 884'36 zł 12 620 287.04 zł

I Rezerwy na zobowiąz.ania -zł -zł
1

2

Rezerwa z Ę4ułu odroczonego podatku dochodowego -zł zł
Rezerwa na świadczęnia emery'talne i podobne zł 2.1

-długoterminowa zł -2tr
-krótkoterminowa z.ł -zł

J Pozos]ałe lezerwy
-długoterminowe

zł -zł
-zł
-zł

-zł

II.
-krótkoterminowe -zł
Zobow iązania dłu goterm in owe 4 440 674,00 zl 4143 485,84 zł

1.

2:

q)
h)

Wobec jednostek powiązanych zł zł
Wobec pozostałych jędno9tek

kredyry i pożyczki

z Ętułu emisji dłużnych papierów wartościowych

a !a0 6l!00 :l
4 440 674,00 zł

-zł

4 |43 485,84 zł
4 033 898'00 zł

zł

c) nne zo bow iązania finansow e -zł l09 587.84 zł

d) nne -zł -zł
III:

I

Zobow iązania krótkoterm inowe 6 4ll 744,74 zl 7 036 192,49 zl
Wobec jednostek powiązanych zł z.ł

ą) z Ętułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: -zł
-do l2 miesięcy -zł

b)

-powyżei ] 2 miesięcy -21 -zł
tnne -zł -zł

2 Wobec pozostaĘch.iednostek 6 402 326,94 zl 7 027 247 '28 
zł

a) kredy.ty ipożyczki 4 280 829.86 zł 4 34Ż 188'21 z.ł

b) z |Ąułu emisii dłużnych papierów wartościowych -zł -zl
c) inne zobowiazania fi nansowe 343',786,83 z,ł 85 439-16 zł

d) z Ętułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 777 261.13 zł 859 061_06 zł

-do l 2 trtiesięcy 777 261 t3 zł 859 06l.06 zł

-poluyżei ]2 miesięcy -zł -zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy -zł zł

f) zobowiązania wekslowe -zl zł

s) z Ętułu podatków, dotacji, ceł, ubezpczeń i innych św 310 384.87 zł 189 366,34 zł

h) z Ętułu wynagrodzeń 9'l7.25 zł 18 029-52 zł

i) lnne 6.8e 0,87.,094
9 417 -80 zł

l 533 |62'99 zŁ

J Fundusze specjalne 8 945'2I zł

TV Rozliczenia międzyokresowe L 047 465,62 zl 1440 608,71 zl
1 Uiemna wartość firmy -zł -zł
2 nne rozliczenia międzyokresowe I 047 465,62 zł 1 440 608;7l zł

-długoterminowe 1 003 368'84 zł 969 203.20 zł

-krótkoterminowe 44 096,78 zł 471 405,51 zl

PASYWA RAZEM 44 Ż56 485,83 zl 42 491 561,48 zl
lrnd acl
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Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

LP Wvszczesólnienie

Sprawozdanie za
okres 01.01.2014 -

31.12.201.4

Sprawozdanie za
okres 01.01.2015 -

3r.12.2015

\ Prrychody netto ze sprzedaĘ produktów' towarów i materiałów w tym

od jednostek powiązanycń

t7 391243,86 zł 14 652 941,76 zl

-zł -zł
I Prrychód netto ze sprzedaĘ produktów 1 938 328,65 zl 7 435 436'06 zł
II Zmiana stanu produktów l 180 000'00 zł 240 000.00 zł
ilT Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby zł zł
IV Prrychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 r32 017,21 zl Ż 0l3 785.45 zl
v Dotacje na działalnośó statutową 5 l40 898_00 zł 5 443 720.25 zl

B Koszt działalnosci operacyjnej 16 643 730'78 zł 16 429 006,59 zł
Koszty w układzie rodzajowym 16 643 730,78 z1 16 4Ż9 006'59 zł

I Amortvzacia 2 067 191-30 z1 l 882 586_03 zł
II
ilt

Zużycie materiałów i energii 2 416 741-99 zł 2 438 344'69 zł
Usługi obce 4 341035-75 zł 3 560 028-22 zł

TV Podatki i opłaty
Wynagrodzenia

Ż88 283.34 zł 29'7 401.41 zł
V
VI

5 390 562"07 zł 5 937 433^Ż5 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia l 092 0l5.l8 zł I79 184'66 zł

VII Pozostałe koszty rodzajowe 241 87 1 .15 zł 317 275.13 zł
v[I Wartość sprzedanych towarów i materiałów 806 030,00 zł 816 753,20 zł

C
D

Zysk (strata) brutto ze sprzedary (A-B) 747 513,08 zl 1776 064,83 zł
Pozostałe przvchodv operacvine 1 980 133'15 zł t 35| 856.40 zł

T Zyskze zbycia niefinansowych aktywów trwaĘch zł zŁ

II Dotacje 50 865-64 zł t4t 412,084
12l0 444'32 złilI Inne przychody operacyjne l 929 267 -51 zł

E Pozostałe koszty operacyj ne 2 492 519.16 zl l299 353,89 zł
I

II

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwaĘch 7 536'87 zł 65 582,65 z1

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne

I l49 487-34 zł 837 917,29 zl
III l335 554.95 zł 395 853,)95 4

l723 562,32 złF
G

Zysk (strata) z działalności operacyinei (c+D-E) Ż35 061,07 zl
Przychody finansowe 68 708,61zł l17 |0|,9"j' zł
Dywidendy i udziały w zyskacho w tym: z.ł 2,1

a od jednostek powiązanych -zł zl
II Odsetki. w tvm: 68 708.6l zł 117 101,9! zł

.-zł
I17 l01''9| zł

a od jednostek powiązanych -zł
68 708,6| złbl od pozostalych jednostek

III Zy sk ze zbycia inwestycji zł zł
IV Aktua|izacja wartości inwestycj i z.ł 2,tr

v nne - z'ł zl
H Koszty finansowe 522 487.15 zł 641 240,6Ż zł

I Odsetki, w tym: 426 860'39 zł 325 537.79 zl
a dla jednostek powiązanych -zł z1

b) dla pozostaĘch jednostek 426 860.39 zł 325 53',7;19 zt

II Strata ze zbycia inwestycji -zł -zł
III Aktualizacj a wańości inwestycj i 86 852.05 zł 280 319.55 zł
tv Inne 8 '77 4'7 | zł 35 383,28 zl

I Zysk (strata) z dzialalności gospodarczej (F+G-tI) 2t8 711,47 zł 2 241 70l,03 zł
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II) zł -zł

I Zyski nadzwyczajne z.ł zl
II Straty nadzwyczajne -zł -zl

K Zysk (strata) brutto (L+-M) 2|8 7ll,47 zł Ż 247 70l,03 zł
L Podatek dochodowv 524353,00 zł 237 626'00 zł
M Pozostale otrowiazkowe zmnieiszenia zvsku (zwiekszenia stratv) zł -21
N Zvsk (strata) netto (N-O-P) 743 064,47 zł 2 485 327,03 zł

i il,i)\\:;Y i'"i"li l''i ii )'r', 'i

f, ' fl'tł"-"d,i
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Lp. ZESTAWIE'NIE. ZMIAN w KAPITALE wŁAsNYM

DDrATyOZoanle

łącznc,,zń'okres
01.01.2014 .
31.,12.2014

Dprawozganle
łaczne za okres

01.01.2015 -
31.1ż.2015

I (fundusz) wlasny na początek okresu J3 099 óó5'94 zl 3Ż 356 60l'47 zl
_koreĘ błędów podstawourych zł Zł

l.a. (fundusz) własny na poczatek okresu (Bo). po korektach 33 099 665,94 zl

3Ż 818 159,74 zlI Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 33 486 449,53 zl
ll Zrn tału (funduszu) podstawowego 668 289;79 zł 743 064,47 zl

a) (z Vtułu) zł zł

zysku : Iat ubiegłych zł zł

b) (z Ętufu) zł zł

pokrycia straty 668 289"79 Zł 743 064.47 zł
1.2. Kapital (fundusz) podstawowv na koniec okresu 12 818 159,74 zl 32 0?5 095,27 zl

2. Należn€ wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu zł zl
2.1 Zmiana naleŻnych wpłat na kapltał podslauow\ zł zl

a) zwiększęnie (z tytułu) zł zI

b) zmniejszenie (z ł'tulu) zl Zł

)t Należne wDlatv na kaDital Dodstawowv na koniec okresu zl zł

3. UdziaĘ (akcje) wlasne na początek okresu zl zł

a) zwiększenie (z tytułu) zł zł

b) Zmniejszenie (Z łtułu) zł zl
3.1 Udziały (akcje) wlasne na koni€c okresu zl zł

4. Kapital (fundusz) Zapasowy na początek okresu zl zl
4.1 Zmimy kapitału (funduszu) zapasowego zł zł

a zwiększenie (z RĄułu) zł zł

aklualizaci i zbytych-z Ii kw. śr. tm zł zł

emisii akcii Dow!.ei wartości nominalne1 zł zł

z podziału 4sku (ustawowo) zl zt

oodziału zvsku loonad wvmaqana u'stawowo minimalna warto'ść) zł

'corekła b ledu podstaw o||e go zł zł

b łmniejszenie (z Mułu) zł z1

poloycia straty

4.2. Stan kapitalu (funduszu) zapasowego na koniec okresu -zl zl

5:-

5.1.

Kapital (fundusZ) z aktualizacji wyceny na początek okresu 281 506.20 zl 28I 506,Ż0 zl

Zmimy kapitału (funduszu) z ałtualizacji wyceny z) zl

a) ,:s*::..lisi'qql!L-
Zmnieiszenie (z Mułu)

ł
zł

zł

b z1

-9",:o*sr::!,!:^Yy:kł^
Kapital (fundusz) z aktualżacii wYcenY na koni€c okresu

z1 z1

281 506,20 zl 281 506,20 zl

6. Po"j91ąt9 Ępi9ry '({Y!4!'*q l""9ry9*9 l" po9"1.19_\ 9!r9.u ' ' _

Zmimy pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

zl -zl
ó.1 z.l z)

a ię!::r.:s"*-v*l*l
niejszenie (z Ętułu)

?!.

z.ł

zł

bl z)

6.2. i9t14.!e kapitały ({y:qT39-T"'::y9.!9':_ą_!q499--9}I9qq 
_ -'.''''

sk (strata) Z lat ubiegĘch na początek okresu
.?!
zl

zl

7. zl
't .1 sk z lat ubiegłych na początek okesu z!

zł'ehy blędów podstawowych

72 3k Z lat ubiegłych na początek okesu' po kor€ktach zl zl

a iększenie (z titułu) zl zł

pod:iału zysku: Ial ubiegłych zł zł

b) zmnie.1 szenie (z !tułu)
przekazanie Vsku : lat ubieglych na kapital podstawowy zł zł

7.4.

Zysk z lat ubiegĘch na koniec okresu zł zł

Strata Z lat ubiesłvch na Doczatek okresu 668 302.69 zł 7!: "0"9!.!7 4

7 .5.

kore kly b! ęd ów p o dstaw owy c h

Strara z lal ubiegłych na początek okresu. po korektach 668 302.69 zł 743 064.47 zl

a) zwiększenie (z ątułu) zł zl

1rueniesienie straly z lat ubiegĘch do poktycia
ł^
zł

zł

b zmniejszenie (z btułu) z)

pokrycia strat,

-zl
743 064.47 zl

7.6, Shata Z lat ubiesłvch na koniec okresu z)

7.7 Zysk (strata) z lat ubiegĘch na koniec okresu -zl -zl
8. Wvnik netto 743 064,17 zl 2 485 327,03 zl

a zysk netto -zł zl

b strata netto 743 064,41 zl 2 485 327,03 zl

c

II.

:dpisy z zysku zł zł

Kapital (fundusz) wlasny na koniec okresu (BZ) 32 336 601,17 zl 29 871 274,14 zl
III. Kapital (lundusz) wlasny' po uwzględnieniu proponowanego podzialu zysku

ipokrycia straty) 3Ż 356 601.47 zl Ż9 871 274.44 z|

_ca Dy.el.tola Zar;.ądłl F,_l nclacj

łt{()l*tjs. ą\91ocr iczn yc ń

KCM
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Lp. I RACH UNEK PRZEPŁ}'wow Pl ENIEZNYCH 01.01.2014.31.12.2014 01.01.2015 -31,12.2015

I. iZysk (strata) netto 743 O64,47 zl 2-{a5-ł?7*2i.:J
1 717 144.98 zlll. 

'_t!_oreĘ 
razemi,ffi---"-- 3 022 141.38 zl

2 06'1 191-30 zł l.ł9'?.l99,oj _łl

llJ:!2,Ś.3-4
|02 462.42 zł

.-..-Q-7Ź{*rL-al
383 086.14 złł9___d_csL-\*'lJ{ziaływąys\ąeh(dy*id __

{.'Zpffi ra 1a,1 z d zl al al n ośc i i n w_e_gfy9yj'l_ej 7 536 87 zł 65 58Ż.65 zł
|., i łnigłe.qjąnl łełg*
6. iZmtana stanu Zapasów

zł
................................"...--:..... 4
-'-*_ł8l-p_?__Q*,l1-z-ł) 61) 11 1I

2{.l'''7_łz''.'9Q_z]
858 704.76 zł7. iZmiana stanu należności

8. iZmiana stanu zobowiązan kótkoteminowych, z wyjątkiem kred1tów i pożyczek 56 486'41 zł
"_-._-_.?? QJ2Jt_zl

398732.21 zł......2,i4'iąn_ą_'łtg_lg'I'9Łl-l'c?ęl.p-Ę_d_zJ.o-\.:9so]vJ__c_h
I 0. ilnne korektv

lII. iPrzep|Ywv Dieniężne netto z dzialalności operacvinei (I+/-II)

259 048'46 zł
5 893 120-31 zł 5 286 96813 z.ł

3 765 205.85 zl 4ŻoŻ77Ż.o1 zl
B. iPrzeplvwy Środków pieniężnvch z dzialalności inwestycyinei _. ......_ -*jł! Żłl4 ?:

8 536,59 zl
692 17l 

'93-zł.
70 004,2Ż zł

2.lZbycie inwesĘcii w nieruchomości oraz wańości l prawne
. .........-.--...^-Q.i--:-9-f:.4

'...' ..-..__*-........_.***'-: zł
-zł

?Q..Q-o-1-.?2-cl

-*-..:...*-4-zł3'iZakwów finansowych w t1m:
a) jw jednostkach powiąanych *;.....'_?ł

-zł
*'-'''._.."'''.''.''''.'''''""''- 

_ łt
-zł

_b_11 a pozostaĘch jed nostkach
-',z byc'i ę q!1ry;yq'y1^tr n a n so w2-c h :

- 1dywidendy i udziały w zyskach;
zł zł

-*-:t zl

'*--;-:!pk!!l4zl:k!lł!rppz-zę:k!Jls#:rruap-uyę4;.''-"
-:odsetki

zł

-*-.......................:........-:l......-..-, "--"--:*-:{-zł
.... ...........,.............*..-:.........:{

- - -*--_t
-zł

itnne wpł1lły: akąwów /inansowych

._ i4?J9ągJ-?l
."..'.....*---?-{2_?_?_Q,{:_.ąi

.-.. . . ...-,-*.... ........--*^:**:l
'zł

9??Lfr,7!_:!
9??_^!p?,.?.!..4,

_1r

:.,' tt
-zł

3. iNa aktywa finansowe w tlm
*___diyiic.q_lpsj\ą"!_p9yl*3łJ9Ł

b) i w pozostaĘch j ednostkach
zl
zl zł

inabycie aktywów |inansowych zl zł

.:*:!.*Lę.krsp*q.yęzt] 4ksq|ęrą|ryqvę .--
4. iInne wydatki inwestvcyinę

.*.*""_...._... 4
-zl

55Ż 163'49 zl

3!
zł

III. :Przeplvwv Dienieżne netto z działalności inwestvcvinei (I-I 333 862,04 zl

, :Przeplyw ś_rodków z dzialalności finansowej

1. i Wplywy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i imych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
- 5ł_5_2_ł:_ś._ł_8_a

-zł
!8"_sl s68,17.-z-!

. ....... _"*-***"4

."********-":_--i.!
-zł-2ł{."'ęd:*ry__lps?x?ł 

j'-''''.'
J"F!ili;-qll

4. :Inne wpływy finansowe

--.-:..".":l

.'''''.''''..'...'''.''...'.'...''.'.'._.._:.........?_ł

5 359 394.38 zl 58515681721
I 603 673,77 zl I 772 934,64 zl

zł zł

:zł
-zł

.'_ _._ '.._ __"_''.' .'-' '-..--'._._.._łl-zł
406 776'00 Zł 406 776.00 zł

-"*. .-. : -.-4
-Zł

8'8 ół9'98;i

zł

.-..--.".....-........-*----.--:.........d

. . .. .4qg#Ł8-3jl
----,--_---_-?.2J"J29,qkt-zł

?)9 9!7 '7? łł
-zł_ 

q. ,Inn-e yjlltatki finansowe
ur. iPrzepłvwv ńieńięinc ńeiio?aźiii'iinosci nnanio*ei_łi:iil 3 755 720.61 zl 4 678 633.53 zł

D. iPrzepłvwypienieżn€nettorazem(A.III+|B.III+/_C.IID 7Ą1 ł4'7 )}Ą 7l 76 3tJl.97 zl
Bilansowa zmiana stanu środków oienieżnvch. w tvm:L. :14:a 7L1 7.R ,l 76 301.97 zł

|:mtana sldnu śro<lków uenie:nlch z Nlulu ró:ntc kursowvch z) zł
F. Srodki nienieżne na Doczatek okreŚu 659'737.8t1z.l J16 J90'60 zł

srodki pieniężne na koniec okresu (l'+/-Dt w tvm 316 39_0,-6-0 zl
-l

?-{9--9s-s_,63 "zl_-zlo osraniCzonei możIiwości dv'gnonowania

r ; i,{l\\'.'i"i i\iri ili li )'rlY

n !i'łl'"'t't''
''.1, .l/ '1'.':t ; 1,' ;' .;'i';

Z. ektora Zarzadu Fundacji
Dy *raJrrbznych
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Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2015 rok
'o-



lnformacia dodatkowa do sprawozdania finansowego

za 2015 rok

'1,

'1) Szczegołowy zakres wańości grup rodzajowych środków tnruałych, wartoŚci niematerialnych

i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

Stan środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowe-

go, zwiększenia i zmniejszenia, oraz stan końcowy:

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

z tytułu dotychczasowej amortyzaĄi lub umozenia:

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2015 rok
-9-

Na lwa g r upy o kład,q, i]Ęów
majątku trwałego

'l . KosĄ zakończonych
prac roałojowych

0'00 Ż 0'00 Ż 0'00 zł 0,00 zl

2' WartoŚć firmy 0'00 Ż 0'00 zł 0'00 zł 0'00 ż

3. lnne wańości
niematerialne i prawne 146 741 ,16 Ż 8 695'95 Ż 0'00 Ż 155 437 ,11 ż

4.Zaliczki na wańości
niematerialne i prawne 0'00 ż 0'00 zł 0'00 ż 0'00 ż

Razem wartości
niematerialne i prawne 'l46 74'l ,'l6 zł 8 695,95 zl 0'00 zł 155 437,',l1 z 

1. Grunty 2697 914,62d 0'00 zł 0'00 Ż 2697 914,62Ż

2. Budynki i budowle 50 40'1 608,26 zl 284 365'78 Ż 1o 481,51 ż 50 675 492,53 ż

3. Urądzenia techniczne i

masa/ry
15 109 449.46 89 776,19 ż I515,04 zl 1 5 1 90 710,61 ż

4. Środki transpońu 92 997,95 Ż 319 800'00 Ż 427,oo Ż 412 37O.95 z)

5. lnne środki trwałe 1 818 166,o7 Ż 239 522,49 Ż 22 347 '38 Ż 2 o35 341'18 Ż

I

rl\, \-'
l"\

H r.i
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ti..r.*:..+: L l. ll =Bt_alF":].1n*ik;4rtłd€=

iiia ltiit;ll;ll!Ę

1. KosĄzakończonych
prac roałojowych 0'00 ż 0'00 ż 0'00 ż 0'00 ż 0'00 Ź

2. Wańość firmy 0'00 ż 0'00 ż 0'00 Ź 0'00 Ż 0'00 ż

3. lnne wańości
niematerialne i prawne 137 827 '36 Ż 13 493,35 ż 0'00 Ź 151 320'71Ż 4 116,40 ź

4.Zalicż<i na wańości
niematerialne i prawne 0'00 zł 0'00 ż 0'00 zł 0'00 ż 0'00 ż

Razem wartości
niematerialne iprawne '137 827,36 zl 13 493'35 zł 0,00 zl 151 32o,71zł 4'116,40 zĄ

1. Gruntywłasne 37 983,15 Ż 7 596,63 ż 0'00 ż 45 579'78 ź 2 652 334'84 ż

2.Budynki i budowle 16 339 887 '66 ż 1 615 366'14 ź 2773,23 ż 17 952 480,57 A 32723 0'l1'96 Ż

3.Urądzenia
techniczne imasaTny

14 763 231,94 ż 27o 874,93 ż 6 900'97 zł 15 o27 205,90 ź 163 5o4,71 Ż

4. Środki transpońu 75 890,61 ż 53 486'00 ż 427,oo ż 128 949'61 ż 283 421 ,34 ż

5. lnne środki tnłałe 1 572 4o8,66 ż 89 078'09 ż 20 638'86 zł 1 640 847,89 Ż 394 493,29 ż

', T:!!|i!!#:|:,:)::,:, :l:,:::'żijjjjjlŻi
ow.l!Ę

,,,Y,r ,=

lv.ż14L.,1Lłn1l1'l} l,1|!1iż-ł'1łvlly'y'l/'vŻ

vłłł1111;;ł.łl1ł1 l1,1ti".żĘ..ż.l'lr7'Ż,/1a

|#=?.,ł=#fi;#,p.,,.9.#
i;l;:=:::::;;::l:lłllŻjjiji'::i:::::ł.ł:::lijiijiiii

:::.!!:.!!!:ł,:';;;,;.';;i;;;

t*:1'=:9.H

Stan inwestycji długoterminowych na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia,

oraz stan końcowy:

i*qł# ?.ł.##.,,y,
11t1;t1ffffig*ttiityttLgl"yl1/111 ,fifr|,fffłf:?,ń

Udziały w spółce komandy-
towej

4 673 327,o0 zł 0,00 zł 0,00 zł 4 673 327,00 zł

UdziaływspÓłcezo.o. 501 220,00 zł 0'00 zł 0,00 zł 501 220'00 zł

odpisy aktualizujące war-
tość inwestycji

1 136 904,63 zł 0'00 zł 0,00 zł 1 136 904'63 zł

źźii,$ll*)żffi x.i'l{ęf ]iiilliiśti#ź;)'riiiliii

#Bi
rl r :ry :ir".P"*1T:tT:El=
: r irytt:tn""ffi::

i::iśsl|isli-i):'a.::n::i:";]:-::l ::

ii\
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2)

3)

Jednostka posiada w wieczystym uzytkowaniu nie zabudowaną działkę nr 628 przy ul.

Strzelnica 6 (KW KR1P/BB359/6) o wartoŚci w cenie nabycia 300 000,00 zł.

w 2015 roku występowały środki trwałe własne nie amońyzowane (Kościół). Fundacja nie

uzywa obcych środków trwałych nieamońyzowanych.

4) W Jednostce nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy.

Kapitał własny jednostki wynosi 29 871 274,44 zł i obejmuje kapitał załozycielski wniesiony

przez Fundatora oraz wynikifinansowe netto za poszczególne lata obrotowe.

Jednostka sporządza zestawienie zmian w funduszu własnym. Nie posiada funduszu re-

zerwowego.

7) Podział zysku lub pokrycie straty za rok obrotowy:

strata netto 2 485 327,03 zł;

Strata zostanie pokryta z kapitału podstawowego.

B) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększe-

niach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

w 2015 r. Jednostka nie tworzyła rezerw'

9) Dane o odpisach aktualizujących wańośó naleŻności, ze wskazaniem stanu na początek

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

rotowego:

10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bi-

lansowego, pzewidywanym umową, okresie spłaty:

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2015 rok
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Jednostka posiada zobowiązania długoterminowe, w tym z tytułu kredytu bankowego oraz

zobowiązania leasingowe o przewidywanym okresie spłaty:

_ do 1 roku o wartości 0,00 zł

- powyzej 't-3 lat o wartości 4 143 485,84 zł

- powyzej 3-5 lat o wartości 0,00 zł

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczen międzyokresowych:

12)Wykaz grup zobowiązan zabezpieczonych na majątku jednostki:

Zestawienie udzielonych poręczeń, gwarancji, ustanowionych hipotek na 31.12'2015 r.

::,:1|ź,#i E4łilli.!,W.# ;',
'l . Remont dachu nad halą spońową rozliczany w czasie _ rozliczenia krÓtko-
terminowe

240 000'00 zł

2. Remont dachu nad halą sportową rozliczany w czasie - rozliczenia długo-
terminowe

700 000,00 zł

ll' Razem istotne rozliczenia międzyokresowe czynne 940 000'00 zł

'': 
j-, .;4 , // ' '*l;ą

', "". 3{.12.2015 11

=;!=,," 
1,,;:;:.;;;:;.;:.::;.=:,'':::::.:!:ź::,::;i:;;;;;;:;::źia :.::;;::::;;;;;.!.:.:;.;=

'l . Dotacja na budowlę spońową-basen, telewizja przemysłowa - rozliczenia
długoterminowe

969 203,20 zł

2. Korekta podatku Vat z tytułu skorzystania z ,,ulgi na złe długi'' _ rozliczenia
krÓtkoterminowe

249 020.00 zł

ll. Razem istotne rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 2'l8 223'20 zł

L.p. Nazwa Kontrahenta
Zab ezpieczo n e zo bowi ą-

zanie
Rodzaj zabezpie-

czenia Kwota

1

Państwowy Fundusz Rehabilita-
cii 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 SoÓłdzielczv
Kredyt w rachunku biezącym w

wvsokoŚci 4 000 000.00 zł

- hipoteka kaucyjna na
nieruchomoŚci pzy ul.

Floriańskiej 55
- ubezpieczenie budyn-

ku
- cesje praw z umowy,

weksel 8 000 000.00 zł

3 Krakowski Bank Soółdzielczv

Kredyt obrotowy w wysokoŚci
2 000 000'00 zł' Na dzień

31.12.2015 r. do spłaty pozo-
stało 440 730'38 zł

- hipoteka umowna na
nieruchomoŚci przy ul.

Floriańskiej 55
- cesja praw z polisy

ubezpieczeniowej nie-
ruchomości

- weksel własny in blan-
co

3 400 000.00 zł

Suma 11 550 000.00 zł

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2015 rok
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13) Wykaz posiadanych zobowiązań warunkowych

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych'

2.

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) iterytorialna (kraj' ekspoń) przychodÓw net

to ze sprzedaży produktów, towarow i materiałów

1423988,62
prrychody n etto ze s przedaży towarów

- W tym od jednostek powiązanych

563 826'61 Ż
prrychody ze s p rzedaŻy pos iłków

_ w tym od jednostek powiązanych

przychody ze s p rzedaŻy W detal u

- W tym od jednostek powiązanych

1 874,01 A
pr4ychody ze sprzedaŻy innych towarów

- W tym od jednostek powiązanych

prz1chody ze sprzedaży materiałów

- w tym od jednostek powiązanych

2 o13 785'45 ż
Przychody netto ze sprzedaŻytowarów i materiałów, razem

- W tym od jednostek powiązanych

I
' ' zori r.

2013785.45d
Kraj

0'00 ż
- W tym od jednostek powiązanych

Ekspoń
0'00 Ż

- w tym od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedażytowarów i materiałów razem

- w tyrn od jednostek powiązanych

0'o0 ż

2 013785,45 A

0'00 ż

F""da"lar.'ks.siemaszki-sprawozdaniefinansoweza2015rok
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Prąlch ody n etto z dżerżawy n ie ru ch o m oś ci 3 345 563'92 ż

WVm Floriańska 1 367 764,oo ż

Wtym Pl. Wsą6tkich Świętych 9 252 451'o8 ż

W tyrn basen 85 912,13 zł

WVm liceum 134 997 '71 ź

W tym internat 429 359,58 ż

W tym Piekary zakwaterowanie 16 o97,52 ż

W tyrn hala sportowa 1 17 062 '53 ż

W h/m Hostel Brama 780 244,67 il

W byrn Strzelnica 6 75 800'00 ż

Wtym Piekarynadbudowa 29 217 ,95 Ż

Wh7m mała elektrownia wodna 922,63 ż

W tym Modrzewiowa 17 600'00 zł

Wtym Pałecznica 3 600'00 ż

W h/m kuchnia L.O. 14 634'12 Ż

Wtym siłownia 15 400'00 ż

Wtyn Piekary_żemia 4 500'00 ż

- W tym od jednostek powiązanych 0'00 ż

Przychody netto ze sprzedaży energii elektrycznej MEW 1 828 385,2o Ż

- W tyrn od jednostek powiązanych 0'00 ż

Pr4lchody netto basen 1 661 416'55 Ż

- w tym od jednostek powiązanych 0'00 Ż

Pozostałe prz.ychody 600 070'39 zł

- w tym od jednostek powiązanych 0,00 Ż

Przychody ze sprzedaży produktów lazem 7 435 436,06 zl

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2015 rok
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Kraj 7 435 436'06 zł

- w tym od jednostek powiązanych 0,00 zł

Ekspoń 0,00 zł

- W tym od jednostek powiązanych 0,00 zł

Przychody netto ze spzedaŻy towarów i materiałów razem 7 435 436,06 zł

- w tym od jednostek powiązanych 0'00 zł

2) WysokośĆ odpisów aktualizujących środki trwałe

w 2015 r. nie Wystąpiły nieplanowane odpisy amortyzacyjne'

3) WysokośÓ odpisów aktualizujących Wańośc zapasow

Ze względu na częściowe zuŻycie materiałow inwestycyjnych, sprzedaŻ oraz W Wyniku roz-

liczenia rÓŻnic inwentaryzacyjnych dokonano częściowego rozwiązania odpisu aktualizują-

cego WartoŚÓ zapasow o kwotę B706'12 zł.WartośĆ odpisu na dzień bilansowy Wynosi

18 079'43 zł.

4) W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło zaniechanie jakiejkolwiek działalności,

rownocześnie nie przewiduje się zaprzestania prowadzenia działalnościw roku następnym.

5) Rozliczenie pozycji rózniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodovvym od wyni-

ku finansowego (zysku/straty) brutto:

*E. NlEŃld 2015=ii===

Zysk brutto: - 2 247 701,o3 zł

Przychody wyłączone z opodatkowania i podatkowe 313 44,51zł

- rozliczenie amońyzacja w częŚci pokrytej dotacją -34 165'64 zł

- rÓŹnice kursowe bilansowe 120,18 zł

- rozwiązanie odpisÓw aktualizacyjnych wartość naleŹnoŚci 1 470,00 zł

- wańoŚĆ świadectw pochodzenia przyznanych n TGE na dzień 31.12.2014 r 271 341,80 zł

_ rozwiązanie odpisów aktualizujących wańość mat. lnwestycyjnych - 8706'12 zł

- przychody z nieodpłatnych Świadczeń - nieoprocentowana poŻyczka 202 800'00 zł

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2015 rok
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- odsetki od nieuregulowanych należnoŚci naliczone bilansowo 116 235,35 Ż

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu 2 930 223'44zł

- wydatki poniesione niezgodnie ze statutem 128 779,87 zl

- odsetki budzetowe 1 994,63 zł

- odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na sfinansowanie działalności

gospodarczej 232 354'31 Ż

- PFRON Fundacja 2a2015 r. 9 266'00 zł

- róznice kursowe bilansowe 125.15 zł

- amońyzacja od środków tnłałych słuzących działalności statutowej 815 202,06 zł

- amoĘzacja ŚrodkÓw trwałych w leasingu 167 3a9'11zł

- amorźyzaĄa budynku elektrowni wodnej - budowa sfinansowana z dotacji 57o 829.55 zł

- odpisy aktualizujące wańośĆ naleŻnoŚci 837 917,29 zł

- odsetki naliczone na dzień bilansowy (Elmsfield Enterprises Ltd.) 30 000'00 zł

- wyłączenie z kosztów amońyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją 34165,64 zł

- składki ZUS pracodawcy od umÓw zleceń za 1212014 uregulowana w 01l2o15 177,36 zł

- składki ZUS pracodawcy od umów zleceń za 1212015 uregulowana w 0112016 4 139,46 zl

- składki ZUS pracodawcy nie uregulowane do 15 stycznia 20'l6 r I 361,54 zl

- nie uregulowane na d2ien31.12.2015 r. wynagrodzenie 16 597,52 zł

- odpis aktualizujący wartoŚĆ inwestycji 164 084,20 zł

- odpis aktualizujący wańoŚĆ odsetek 116 235'35 zł

- spłata rat leasingowych zrefakturowanych dzierzawcy -343 786,83 zł

- koszty wyłączone z kup na podst' Ań. '16 ust. 1 pkt 14 Ustawy i pdop 143 825,95 zł

=.::::: l 
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Podstawa opodatkowania 1 250 662,00 zł

Podatek dochodowy według ClT-8 (19olo) 237 626,00 zł

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe 2a2015 rok
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Różnica pomiędzy zyskiem podatkowym na działalności Fundacji wykazanym W zeznaniu o

wysokości osiągniętego dochodu za2015 r' a powyŻszym zestawieniem w kwocie 2505,07 zł

wynika z ujęcia straty spółki komandytowej, w której Fundacja jest komplementariuszem.

6) Koszty w rachunku zysków i strat przedstawiono w ujęciu porównawczym.

7) Koszty wytworzenia środków trwałych siłami własnymi nie wystąpiły.

B) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa

tnłałe

w 2015 r. Jednostka poniosła nakłady na niefinansowe aktywa tnruałe zgodnie z załączoną

tabelą.

9) lnformacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

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

czajne

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

2a.

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

Wyceny kurs Średni NBP tabela numer 254/A/NBP12015 z dnia 31'12'2015 r.

Kursy uzywanych walut

- 1 EUR - 4,2615 zł

-'t UsD _3,9011zł

3.

Jed nostka sporządza rachunek przepływów pienięznych m etod ą pośred n ią.

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2015 rok
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1 Wartości niematerialne i prawne 8 695'95 zł Nie planuje się nakładów

2 Srodkitrwałe:

- w tym dotyczące ochrony środowiska

933 464'46 zł

0'00 zł

Nie planuje się nakładów



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

skiej i euro.

4.

1) Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło:

w przeliczeniu na osoby - 121,38

2)w 2015 roku wynagrodzenie członkow organow zarządzĄących wyniosło 312 785,23 zł.

Człon kowie organ u nadzorującego Wynag rodzenia n ie pobieral i.

3) Członkom organow stanowiących i nadzorczych nie udzielano pożyczek.

4)Wynagrodzenie audytora za wykonanie badania sprawozdania finansowego za 2015 rok

wyniesie 22140,oo zł brutto.

5.

1) Zdarzenia z lat ubiegłych rzutujących na wyniki podane w przedmiotowym sprawozdaniu

finansowym.

Nie wystąpiły

2) Zdarzenia i zjawiska po sporządzeniu sprawozdania finansowego '

Zdarzenia i zjawiska po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego nie spowodowały

zmian w prezentacji aktywów i pasywów.

3)W roku obrotowym nie dokonywano zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

4) Nie wystąpiły inne niz wyŻą wymienione informacje, które mogłyby wpłynąc na ocenę sytu-

acji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

6.

1) lnformacja o wspólnych pzedsięwzięciach, ktÓre nie podlegają konsolidacji.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie zawierała takich przedsięwzięÓ'

2) lnformacje o transakcjach z jednostkami powiązanym

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2015 rok
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Nazwa społki Yo udzialów Wynik finansowy za 2015 ł
Fundacja im. ks. Siemaszki Polonea SpÓłka ko-

mandytowa z siedzibą

38-125 Stępina 44l4' wo| podkarpackie

BezpoŚrednio 97,5%

Pośrednio 2,5o1o*(\

-2 569,30 zł

Enserina Sp. z o.o. z siedzibą

38-125 Stępina 4413, wo1. podkarpackie

100 %o - 2 400,00 zł

3) Wykaz spÓłek, w których Fundacja posiada co najmniej 20 o/o udziałÓw

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

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

da poŚrednio 2,5 oń udziałÓw spółki komandytowej Polonea.
(2\ Enserina Sp. z o.o. nie prowadziła działalnoŚci gospodarczej W roku 2015 r. poza

udziałem W spółce komandytowej Polonea.

4) Jednostka nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych.

7.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie jednostki.

8.

Nie występują niepewności, co do mozliwości kontynuowania działalności przez Fundację w

kolejnych latach.

9.

Nie występują inne informacje niż wymienione powyzej, które mogłyby wpłynąć na ocenę sy-

tuacji majątkowej, finansowej oraz Wynik jednostki.

Fundacja jest komplementariuszem społki komandytowej prowadzonej pod firmą Fundacja im.

ks. Siemaszki ,,Polonea'' spółka komandytowa W Stępinie i posiada udziały w tej społce, któ-

rych wańośÓ bilansowa Wynosi 4 037 642,37 zł'

W dniu 29'11.2012 r. nastąpiła sprzedaz przedsiębiorstwa prowadzonego przez spÓłkę ko-

mandytową. Po dokonaniu sprzedaŻy spółka nie prowadzi działalnoŚci gospodarczej i nie

posiada majątku tnivałego. Aktywa spÓłki stanowią nalezności z tytułu spzedazy przedsiębior-

stwa w kwocie 4 61B 000,00 zł płatne w 5 ratach płatnych w terminie do 15 grudnia kazdego

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

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2O15 rok
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Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nabywca zorganizowanej części przedsię-

biorstwa nie uregulował drugiej oraz trzeciej raty z terminem płatności pzypadĄącym na

15 grudnia 2014 r. oraz 15 grudnia 2015 r', z ktÓrych łączna zaległość wynosi 1 891 200,00 zł.

Wobec zaistniałej sytuacji społka komandytowa wystąpiła o nadanie klauzuli wykonalnoŚci

aktowi notarialnemu co do obowiązku zapłaty ll oraz lll transzy, a po jego uzyskaniu wystąpiła

na drogę postępowania egzekucyjnego i prowadzi działania zmierzĄące do odzyskania nalez-

ności od Dłuznika'

odnośnie wszczętego w 2013 r. postępowania, o ktorym 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'' spółka

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 dnia 23.12.2011 r. spółka koman-

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 powodkę przedmiotu

świadczeniazłoŻonego do depozytu sądowego. Społka złoŻyła zawiadomienie do Prokuratury

o próbie dokonania oszustwa na jej szkodę.

lnstrumenty finansowe - Załącznik nr 1

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa energetycznego - Załącznik nr 2

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

wozdanie finansowe przedsiębiorstwa energetycznego obejmujące bilans i rachunek zyskow

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

Piekary, 14 czerwca 2016 r.

Zarząd'.

i] r/re ktor Zarząd u F r: n d acj i
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ZałącznikNr 1 do Informacji Dodatkowej za2015 r.

1. Podział instrumentów finansowych

Aktvwa finansowe 3l-l2-Żau 3l-12-2015

a) sotówka 31ó 390.60 240 088.ó3

Środki nienieżne 316 390-60 240 088.63

tr) orzeznaczone do obrotu 0.00 0.00

Udziały i akcie 0,00 0,00

c) nożvczki udzielone i należności własne 45ó 359.00 459 031-72

Należności 7 lytułu dostaw i uslug 429 539;79 386 201.82

Poż.vcz,ki 0.00 0,00

Należności inne 26 819.21 I 1 198.35

d) utrzvmywane do terminu wYmasalności 0.00 0.00

Srodki oienieżne - lokatv 0.00 0.00

e) aktywa finansowe dostępne do sprzedał 4 037 642.37 4 037 642.37

Udziałv i akcię 4 03764Ż,37 4 03',7 642,3'l

Zobowiazania finansowe 31.12-2014 3t-12-20Ls

a\ przeznaczone do obrotu 0.00 0.00

b) Pozostałe krótkoterminowe zobo\ryiazania finansowe 6411744"74 7 03619Ż,49

Zobouiązania z tyl. dosla\ł i uslus. '777 261 t3 8s9 06i.06

Kredltv ioożvczki 4 280 829,86 Ą 342 188,21

Zobowiazania finansowe z tl.tułu leasinpu 343 786.83 8s 439.16

Tnbowiazania inne I 009 866,92 r'749 504.06

c'l Zobowiazania finansowe dłusoterminowe 4 440 674.00 4143 48s.84

Krędyty długoterminowe 4 440 674.00 4 033 898.00

Zobowiazania finansowe z t\.tulu leasinsu 0,00 r09 587,84

z. chodv z tvtułu odsetek od instrumentÓw l]na

Przychody z tytułu odsetek
3t-r2-2014 3r-r2-201s

Przvchodv z odsetek od pożvczek 0.00 0.00

a) zrealtzowane 0,00 0,00

b) niezrealizowane. w tvm: 0.00 0.00

do 3 miesiecr 0,00 0,00

_ oowvzei 3 do l2 mięsiecr 0.00 0"00

- powyżei l2 miesięcy 0.00 0.00

Przvchodv z odsetek od należności własnvch 68 708.ó1 117 101.9t

a) zrealizowane 1349.20 866.56

b) niezrealizowane, w tym: 6',l 359,ĄI r16 235,35

- do 3 miesięcl 67 359"4r I16 Ż35.35

t łl{'.,
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- oowvzei 3 do 12 mies 0,00 0,00

DowYZei 12 miesięcl 0.00 0.00

Przvchodv z odsetek od instrumentów dłużnvch 0.00 0-00

c) zrealizowane 0.00 0,00

d) nięzręalizowane" w tvm: 0.00 0.00

- do 3 miesiecr 0,00 0.00

- oowvżei 3 do l2 miesiecv 0,00 0,00

- powyŹei 12 miesięcy 0.00 0.00

3. z tytułu odsetek od instrumentów fin ch

Koszty z tytułu odsetek od zobowiazań finansowych 3t-'12-2014 31-12-201s

Zobowiaz-ania Drzeznaczone do obrolu 0.00 0,00

a. zrealizowanę 0.00 0.00

b. niezrealizowane. w tvm: 0,00 0,00

- do 3 mięsięcl 0.00 0.00

- oowvzei 3 do 12 miesiecv 0,00 0,00

- nowvżei l2 miesiecv 0.00 0.00

Pozostałe krótkoterminowe zohowiazania finansowe 426 860^39 325 537.79

a. zrealizowane 368 873.9ó 295 48r.4r

b. niezręalizowane, w t}'rn: 57 986,43 30 056.38

- do 3 miesięcy 1 1 7.95 56.38

- oowvżei 3 do l2 miesiecl 0,00 0.00

powvżei l2 miesięcv 57 868.48 0.00

Z o how iaz'a nia fi nans ow e dług otermi now e 0.00 0.00

a. zrealizowane 0.00 0.00

b. ntezręalizowane, w tym: 0,00 0,00

- do 3 miesięcv 0.00 0.00

- nowvżei 3 do 1Ż miesiecl' 0,00 0.00

oowvzei 12 miesięcv 0.00 0,00

4. Metody izałożenia przyjęte do ustalania wartoŚci godziwej aktywów izobowiązań finansowych

Aktywa wycenionę w wartości nominalnej oraz wymaganej zapłaty skorygowanej o odpisy
akfualizujące.
Pasywa w wartości wymagającej zapłaty nieodbiegającęj istotnie od skorygowanęj ceny ich nabycia.

5. Skutki zmiany wartości aktywów finansowych

w 20l5 roku nie nastąpiło zwiększenie ani zmniejszenie wartości udziałów w innych jednostkach.

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
r. w Sprawię szczegółowych zasad uznawal:.ia' metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu pręZęntacji
instrumęntów ) - data zawarcia transakcji.

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 20!5 rok
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7.

8.

9.

w 2015 roku nie miało miejsca nabycie aktywów finansowych na rynku regulowanym.

określenie ryzyka stopy procentowej

Wedfug naszej oceny ryzyko jest nięwięlkie zuwagi tendencję spadkową stóp procentowych.
Jednostka nie posiada instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem stopy procentowej.

Określenie ryzyka kredytowego

Celem prowadzonej przezFundację polityki kredy.towej jest utrzymaniebleŻącej pĘnności finansowej
oraz terminowa regulacja zobowiązat wobec dostawców.

JeŚli wartość aktywów i zobowiązań finansowych ujętych w bilansie odbiega od wartości
godziwej na|eży wskazać te instrumenty finansowe' podać ich podstawową charakterystykę i ich
wartość godziwą ($ 40 ust 3, 4 w lw Rozporządzeńa z dnia 12.12.200l r.)

WartoŚć bilansowa instrumęntów finansowych prezęntowana w sprawozdaniu nie rózni się istotnie od
ich wartoŚci godziwej.

10. Informacje o przekwalifikowaniu aktywów finansowych pomiędzy kategoriami.

Jednostka nie dokonyrvała w roku 2015 przekwalifikowania aktywów finansowych między
kategoriami.

11. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym ( w tym doĘczące zabezpieczania podstawowych
rodzĄów planowanych transakcj i oraz prawdopodobnych zobowiązań.)

Jędnostka posiada aktylva i zobowiązania finansowe, w tym nalezności i zobowiązania z tytułu dostaw i
usług, które powstają bezpoŚrednio w toku prowadzonej działalności. Główne rodzaje ryzyka
wynikającego z instrumentów finansowych obejmują: ryzyko przepĘwów pienięznych, ryzyko
pĘnnoŚci.

Jednostka zarządza ryzykiem przepĘwów pienięznych i
prognozowanych przepĘwów pieniężnych, a następnie
pasywów. Dokonuje także analizy kapitału obrotowego.
Nie występuj e ryzyko zmian kursów walut.

12. Informacja o stosowaniu rachunkowości zabezpieczeń
12.12.2001r.)

Jednostka nie stosuje rachunkowoś ci zabezpieczeń.

14 czerwca2016 r.

ryzykiem pĘnności poprzęz monitorowanie
dopasowywanie zapadalnoŚci akĘwów i

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

Sporządził:
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ZałącznikNr 2 do Informacji Dodatkowej zaŻ0t5 r.

vz tlet(trownil

Lp. BILANS

Fundacja stan na
31.12.2014 ',

Eundacja $tan na
3l.l2.Ż015

AKTYWA
A. Aktywa trwale

Wartości niemateria|ne i prawne
3 037 040'L3 zł Ż 453 767,85 zł

-złI.

1

2

-zl
Koszty zakończonych prac rozwojowych -zł

-zł
zl

Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne

Zaliczki na wańości niematerialne i orawne

z1

-t. -zł - z)

4. -zł
3 037 040'13 zł

-zł
II.

I

Rzeczowe aktywa trwałe Ż 453 767.85 zl
Środki trwałe 3 037 040"l3 zł Ż 453 767.85 zł

a) grunty (w tym pra'Wo użytkowania wieczystego gruntu) -zł
3 0l7 l80"59 zł

-zł
!)
ą

budynki, lokale i obiekty inĄnerii lqdowej i wodnej Ż 446 351',04 zł
urzqdzenia techniczne i maszyny 15 069,07 zł

- z.ł

4 368,33 zł
d) środki transportu zł
e) inne środki trwałe 4 790.47 z'ł 3 048.48 z.ł

2 Srodki trwałe w budowie -zł zł
zł
zł
zł

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie -zł
-zł
-zł

III.
I

Należności długoterminowe
od.jednostek powiązanych

2 Od pozostalych jednostek

lnwestycje długoterminowe
z.ł zł

złIV. zł
1.

2.

Nieruchomości

Waności niematerialne i prawne

zł zł
złzł

J,

a)

Długotęrminowe aktywa fi nansowe

w jednoslkach porł ipanych
zł -zł

-złzł
złudziały lub akcie zł

inne papiery w artośc iow e -zł
-zł

zł
złudzielone pożyczki

l!rye dą89!9!y!9we aktyw a Jinansow e

w pozostalych jednostkach
zł zł

z'łb. zl

W
inne papietł w artościow e

zł zł
-zł
-zł

-zł
udzielone pożyczki zł
inne dłu go t erminow e aktyw a finans ow e zł -zł

-zł4 nne inwestycje długoterminowe 2.1

v. Dłu goterminowe rozliczenia międzyokresowe zł z.l

Aktywa z Ęłułu odroczonego podatku dochodowego -zł zł
Ż. lnne rozliczenia międzyokresowe -zl -zł

B. Aktywa obrotowe 538 318'28 zł Ż0Ż 677,39 zł
I Zapasy 27l34l,80 zł

-zł
-zł

-zł
1.

2.

Materiaty

Półprodukty i produkty w toku
-zł
-zł

J Produkty gotowe -zł
zl7 lłt.so a

-zł
4

5

[,
1.

Towary -zł
-złZaliczki na dostawy zl

Należności krótkoterminowe 266 976,48 zł
-zł

202 677,39 zł
rIależności od j ednostek powiązanyc1r

: tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

-zł
ą - zrl zł

to J2 niesięcy
)owyżei ] 2 miesiecy

-zl zł

U
2

-zl
-zł

zł
-zł

202 677 
'39 

zł
nne

! ą!911o ści o d po19 {ałyc' ltlgq"jEŁ
: tytutu !9st91ry 1'ł1!ug.99kresię spłaĘ:
1o 12 miesięcy

Ż66 9'76.48 zł

a) Ż6!562,p8 z|

266 562.08 zl
z10] l3!'0!zł
Ż0I734.09 zł
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I2 miesięcy

b) ułu podatków' dotacji, ceł, ubezp. społecznych 254,85 zł 943'30 zł
zdrowotnych oraz innych świadczeń

c) l59,55 zł zł
d) ione na drodze sqdowej -zł z.ł

m Inwestycje krótkoterminowe -zł -zl
Krótkoterminowe aktywa fi nansowe - z,ł zł

a) 'k powiązanych - z,ł zł
łdziaĘ lub akcje zł zł
l.nne paplery w arto Śclow e zł zł

pożyczki zł -zł
n ne kró t kote rm i rr r" o kry-o 7 ro rro *" zł -zł

b) w p ozo s tałyc h 1' e dno s tkach z1 -zł
lub akcje zł -zł

inne papiery wąrtościowe zł zł
udzielone poĄczki zł zł
inne krótkoterminowe akrynva finansowe zł zł

c) środki pieniężne i inne akwa pieniężne z, zł
środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2.tr zł
inne środki pieniężne zl z.ł

tnne ak6nva pieniężne zł zł
2. [nne inwestycje krótkoterminowe zł zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia miedzvokresowe -zl -zł
AKTYWA RAZEM 3 575 358'41 zł 2 656 445,24 zł

i I i,{'l\:'ri,, :r i'i iii i,.i( l{ i'r\'Il

fi lb,ti.łu
',, ; |, !\'} ł' !' ł} ( r, r' ;:; ł't ł t' t,',{} i e ł t i a Ił

acJr il:ffiffi|'.ffiął*?![,#;WW
k\osław Bar CM 

Ąs' Dariusz Błaszczyk 
CM
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vz Elel(trownil Wod

Lp. BITANS
Fundacja stan na

3ł-1Ż-20''4
Fundacja stan na

3l^1Ż.2ol5

PASYWA
\. Kapital (fundusz) własny

Kapitał (fundusz) podstawowy
3 333 850'19 zł 2 591218,82 zl

I Ż45 783'08 zł L |l'7 943.77 zł
il Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) zł -zł
III UdziaĘ (akcje) własne (wielkość ujemna) zł zł
IV Kapitał (fundusz) zapasowy zl zł
v Kapitał (fundudsz) z aktualizacji wyceny 2.1 z.ł

VL Pozostałe kapitaĘ (fundusze) rezerwowe z) zł

VII. Zysk (strata) z lat ubiegĘch zł zl
VIII Zysk (strata) netto 3 088 067.11 zł l 473 275-05 zł

rx. odpis z rysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -zł -zł
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24l 508,22 zł 65 ŻŻ6,42 zl

I Rezerwy na zob ow i ązanta zł -zł
Rezerwa z ty.tułu odroczonego podatku dochodowego zl -zl

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne zł zł
-dlugoterminowa

-krótkoterminowa

z.Ą zl
z'ł

3.

zl
Pozoslałe rezerwy

-długoterminowe

z1 zł
zł zł

złkrótkoterminowe zł

il. Zob ow iązanla ! Ęgole ryt i n ow :
Wobec jednostek powiązanych

zł
z.ł

-zł
I zł
2.

a)
Wobec pozostałych jednostek zł

z1

z,ł

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

-zł
-złb)

c)

zl
t łlt ę z o ! 9y ia1 n i a fi ng119 w 9
inne

zl -zł
ą

ilr.
-21 -zł

Zob ow iązania krótkote rm inowe z4l 508,2Ż zł 63 226,42 zł
I Wobec jednostek powiązanych zl -zł

a) tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: z1

zł
zł

-do l2 miesięcy z'ł

-powyżej l2 m!9s!7cy z1 zł
b) z1 -zł
2 Wo be 91 o1o 9Jałv9n 

j e1Ę9qęt<

kedyty ipożyczki
24l 508,22 zł

-zł
65 Ż26,42 zł

a) -zł
b) z Ętułu emisji dłużnych papierów wańościowych zl zł
c) inne zobowiązania finansowe zł z'ł

d) z Ętułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 177 784-32 z1 27 504-07 zł
-do 12 miesięcy 177 784.32 zl 27 504-07 zł
-powyżei I2 miesięcy zl zł

e) zaliczki otrzymane na dostawy zł zł

D
s)

zobowiqzania wekslowe zl -zł
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpczeń i innych św 63 723"90 zł 37 722,35 zł

h) z Ętułu wynagrodzeń zł I 589-49 zł
i) tnne z1 zł
J. Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe

2,1 zł
IV. zl zł

I Ujemna wartość firmy zł zł
2. nnę rozliczenia międzyokresowe zł

_dłusoterminowe zł
kótkoterminowe zl z.ł

PASYWA RAZEM 3 575 358'41 zł 2 656 445,24 zł

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

LP Wvszczesólnienie

Fundacja za okres
01.01.2014 r. -
31.12.2014 r.

Fundacja za okres
01.01.2015 r. -
31.12.2015 r.

A Prrychody netto ze sprzedaĘ produktów, towarów i materiałów w tym: 5 102 747,45 zl 3 267 023,53 zł

od jednostek powiązanych zł -zł
l843 034^91 złI

II

III

Prrychód netto ze sprzedaży produktów 2 556 631,46 zł
Zmiana stanu produktów - z) -zł
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby -zł -zł

IV Przychody netto ze sprzedaĘ towarów i materiałów 2 549 tt!,ee V!
-zł

1 423 988-6Ż zł
v qg!4.j. qa d1i4t1|nośi s!ą1Ętową

KosŹ działalnosci operacyjnej
''Zł

l 793 748,48 złB Ż 0l4 680,34 zł
Koszty w układzie rodzajowym 2 0I4 680.34 zł l 793 7 48-48 zł

I Amortyzacja 858 9Ż9.90 zł 583 272'28 zł
II ZuĘcie materiałów i energii 5I 585'02 zł 215 623.00 zl
TII Usługi obce 486 673.49 zł 33 1 746,88 zł
Iv
v

Podatki i opłatv 106 534.31 zł 106 022.00 zl
Wynagrodzenia 417 282.49 zł 478 905.12 2,1

VI
VII

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 79 966,50 zł '78 179.20 z.l

Pozostałe koszty rodzajowe 13 708,63 zł -zł
VIII wr4q..jpl?9q4!y9! arów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedazy (A-B)
-zł -zł

łq88 q]111 ż
-zł

1 473 275,05 zl
D Pozostałe przychody operacyj ne -zl

I Zyskze zbycia niefinansowych aktywów trwaĘch -2tr zł

il Dotacje -zł -zł
III nne przychody operacyjne -zł

-zł
-zł

-zł

I
|939stałe koĘy oper49;rjne

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwaĘch
-zl
-zł

II
III

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowvch z!

-zł
-zł

Inne koszty operacyjne zł
F
G

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (c+D-E) 9 088 067,11 4
-zł

l 473 275,05 zł
Przychody finansowe zł

I

a

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: -zł -zł
od jednostek powiązanych -zl -zł

II Odsetki, w tym: -zł -zł
a.

b'

od jednostek powiązanych zł -zł
od pozostaĘch jednostek zl zł

III Zy sk ze zbycia inwestycji z,l z.ł

TV Aktualizacj a wartości inwestycj i z1 zł
v Inne zł -zł

H Koszty finansowe zl -zł
I Odsetki, w tym: zł -zł
a dla jednostek powiązanych zl -zł

il
dla pozostaĘch jednostek zl -zł
Strata ze zbycia inwestycji zł zł

III Aktualizacja wartości inwestycji z.ł zł
IV Inne

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
-zł

3 088 0ó7'11 zł
-zł

-zł
L 473 275,05 zł

J Wynik zdarzeń nadzwyczaj nych (M.I-M.II) -zł
Zyski nadzwyczajne -zł -zł

II
K

Straty nadzwyczaine -zł -zł
Zysk (strata) brutto (L+-M) 3 088 0ó7.11 zł I 473 275,05 zl

\iI

Podatek dochodowy -zl -zł
Pozostałe obowiazkowe zmnie iszenia zvsku {zrryiekszenia stratv -zl -zł

\ Zvsk (strata) netto (N-O-P) J 088 067.1 I zl l 473 Ż75,05 zł

li\l']' 'l' i' ]1ij'J{ ]ł:\.'t'i'
lr 1.., oll
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