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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 rok

Firma i siedziba jednostki:

Fundacja im. Ks. Siemaszki

Ul. Floriańska 55, 31_019 Kraków

NtP 676-01-05-133

okres objęty sprawozd aniem :

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 31 ,12.2016 r.

Sprawozdanie łączne:

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

Założe n i e ko ntyn uowan i a dzi ałal nośc i :

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości
z zachowaniem zasady ostrożnej Wyceny aktywów l pasywów przy założeniu
kontyn u owan ia dzi ała l nośc i g os pod ar czej przez j ed nostkę.

Za s ad y rac h u n kow ośc i o raz sposobu s p o rz ąd ze n i a sp rawozd a n i a fi n a n sow e g o :

1. Metody Wyceny aktywów i pasywów:

a) Majątek trwały:
- Srodki trwałe oraz warlości 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 wańości niematerialne i prawne o wartości początkowej
przekraczĄącej 3500 zł amortyzowane są metoda liniową,
- środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3500 zł, ale wyzszej od 100,00 zł a
okres ich uzywania wynosi co najmniej 1 rok odnosi się bezpośrednio w koszty
zuŻy cia materiałów i wykazuj e w ewide ncj i pozab i lansowej.
- 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 tnłałej utraty
wartości.

b) Majątek obrotowy i zobowiązania:
Zapasy materiałów 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 żrodeł 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.
Srodki pienięzne wykazane zostały w wartości nominalnej.
Srodki pienięzne i rozrachunki w walucie obcej przeliczane są kursem
średnim NBP na dzien bilansowy.

Wynik finansowy:

o W pomiarze wyniku finansowego zachowana jest zasada współmierności
przychodów i kosztow.

o Przychody są ujmowane wg zasady memoriałowej.
. Wynik finansowy został ustalony zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości w

oparciu o rachunek porównawczy'

Dodatkowe informacje:

W punkcie 9.2. lnformacji dodatkowej przedstawiona została lnformacja finansowa
regulacyjna sporządzona celem wypełnienia obowiązków wskazanych w ań. 44 ust.
2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r . Prawo energetyczne.

Piekary, dnia '14 czerwca2017 r.
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AKTYWA
Stan na dzień
31.12.2015

Stan na dzień
31.12.2016

1 2 3 4
A AKTYWA TRWAŁE 41 483 555,48 36 321 104,55

Wańości niematerialne i prawne 4116,40 1 533,84
1 Kosztv zakończonvch prac rozwoiowvch 0,00 0,00
2 ilVańośÓ firmv 0,00 0,00
3 lnne wańości niematerialne i orawne 4 116,40 1 533,84
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 36 741 796,71 35 024 428,05
1 Srodkitrwałe 36 216 766.14 34 590 656,31

a) oruntv (w tvm orawo wieczvsteoo użvtkowania oruntów) 2 652334,84 2 644 608.6ę

b) budvnki lokale i obiektv inzvnierii ladowei iwodnei 32 723 011,96 31 278 401,71

c) urządzenia techniczne i maszyny 163 504,71 149 661,4C

d) środki transoortu 283 421,34 214 7 10.0C

e) inne środki trwałe 394 493.29 303 274,54
2 Srodkitnłałe w budowie 525 030,57 433 771 ,74
3 Zaliczka na środki tnruałe w budowie 0,00 0,0c

lll Należności dłuqoterminowe 0,00 0,00
1 Od iednostek oowiazanvch 0,00 0,00

2
od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaanqaŻowan ie w kapitale 0,00 0,00

3 Od pozostafuch iednostek 0,00 0,00
IV l nwestycje długoterm i nowe 4 037 642,37 835142,66
1 Nieruchomości 0,00 0,00
2 Wańości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3 Dłuqoterm inowe aktvwa finansowe 4 037 642,37 835142,66

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
- udziałv lub akcie 0,00 0,00
- inne oaoierv wańościowe 0,00 0,00
- udzielone poŻvczki 0,00 0,00
- inne dłuqoterminowe aktvwa flnansowe 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach' w ktÓrych jednostka posiada
zaanaaŻowanie w kaoitale 4 037 642,37 835142,66
- udziałv lub akcie 4 037 642,37 835142,66
- inne oaoierv wańoŚciowe 0,00 0,00

udzielone poŻvczki 0,00 0,00
- inne dłuooterminowe aktvwa finansowe 0,00 0,00
:) w pozostałvch iednostkach 0,00 0,00
udziałv lub akcie 0,00 0,00
inne oaoierv wańościowe 0,00 0,00

- udzielone oożvczki 0,00 0,00
- inne dłuqoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4 l nne inwestvcie dłuqoterminowe 0,00 0,00
V Długoterminowe rozIiczenia międzyokresowe 700 000,00 460 000,00
1 Ąktvwa z tvtułu odroczoneoo oodatku dochodoweoo 0,00 0,00
2 lnne rozliczenia miedzvokresowe 700 000,00 460 000,00
B AKTYWA OBROTOWE 1 008 006,00 1 064 506,67
I Zapasy 42 347,31 145',156,07
1 Materiałv 18 079,43 14 463,s4
2 Połproduktv i produktv w toku 0,00 0,00
3 Produktv ootowe 0,00 0,00
4 Towary 11232,88 129 492,53
5 Zaliczki na dostawv i usłuqi '13 035,00 1 200,00
ll Należności krótkoterminowe 459 031,72 466 284,15
1 Nalezności od iednostek oowiazanvch 0,00 0,00

a) z tvtułu dostaw i usłuq, o okresie spłatv: 0.00 0,00
- do 12 miesiecv 0,00 0,00
- oowvżei 12 miesiecv 0,00 0,00
b) inne 0,00 0,00
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2
NaleznoŚci od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaanqażow an ia w kapita |e 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usłuq, o okresie spłatv: 0,00 0,00
- do 12 miesięcv 0,00 0,00
- powvŻei 12 miesiecv 0,00 0,00
b) inne 0,00 0,00

3 Nalezności od pozostałych iednostek 459 031,72 466 284,15
a) z tvtułu dostaw i usłuq, o okresie spłatv: 386 201,82 420108,03
- do 12 miesiecv 386 201,82 420 108,03
- powyżei 12 miesięcv 0,00 0,00
b) z tytułu podatków, dotacji' ceł, ubezpieczeń społecznych i

zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 61 631,55 35 386,00
c) inne 1 1 198,35 10 790,12
d) dochodzone a drodze sadowei 0,00 0,00

lll l nwestycje krótkoterm i nowe 240 088,63 191379,71
1 KrÓtkoterm i nowe aktvwa finansowe 0,0c 0,00

a) w iednostkach powiazanvch 0,0c 0,00
-udziałv lub akcie 0,0c 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00
- udzielone poŻvczki 0,00 0,00
- inne krótkoterminowe aktvwa finansowe 0,00 0,00
b) w pozostałvch iednostkach 0,00 0,00
-udziałv lub akcie 0,00 0,00
. inne oapierv wańościowe 0,00 0,00
- udzielone poŻvczki 0,00 0,00
- inne krótkoterminowe aktvwa finansowe 0,00 0,00
:) środki pienięŻne i inne aktywa pienięzne 240 088,63 191 379,71
Środki pienieżne W kasie i na rachunkach 240 088,63 191 379,71

- inne środki pienieŻne 0,00 0,0c
- inne aktywa pienięzne 0,00 0,0c

2 l nwestvcie krótkoterm i nowe 0,00 0,00
IV Krótkoterminowe rozLczenia międzyokresowe 266 538,34 261686,74
c NALEZNE WPŁATY NA KAPITAŁ/FUNDUSZ PoDsTAWoWY 0,00 0,00
D UDZIAŁY/AKGJE WŁASNE 0,00 0,00

Razem aktywa 42 491 561,48 37 385 611,22

14 czerwca 2017 r.
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PASYWA
Stan na dzień
31.12.2015

Stan na dzień
31.12.2016

1 2 3 4
A Kapitał (fund usz )własny 29 87',1 274,44 25 511 692,10

Kapitał(fundusz) podstawowy 32 075 095,27 29 589 768,24
II Kapitał (fund usz) zapasowy 0,00 0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 281506,20 281506,20

- z tytulu aktualizacji wańości godziwej 0,00 0,00
IV Pozostałe kapitafu (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
VI Zvsk (stratal netto -2 485 327,03 -4 359 582,34
vll Uoplsy zzYsKu nelto W clągu roKu oorotowego (wlelKosc 0,00 0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 620 287,04 11873 919,12

Rezerwv na zobowiazania 0,00 0,00
1 Rezerwa z tvtułu odroczoneqo podatku 0,00 0,00
2 Rezenrua na świadczenia emervtalne i podobne 0,00 0,00

- dłuooterminowa 0,00 0.00
krÓtkoterminowa 0,00 0,00

J Pozostałe rezerwv 0.00 0,00
- dłuooterminowe 0,00 0,00
- krótkoterminowe 0,00 0,00

II Zobowiązania dłu qote rm i nowe 4',143 495,94 4 837 299,36
1 Wobec ied nostek oowiazanvch 0,00 0,00

2
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaanąaŻow an ie w kaoitale 0,00 0,00

J Wobec oozostałvch iednostek 4143 485.84 4 837 299.36
a) kredvtv i ooŻvczki 4 033 898.00 4 813 150,68
b) z tvtułu emisii dłuŹnvch papierÓW WartoŚciowvch 0.00 0,00
t) rnne zooowtazanta lrnansowe 1 09 587.84 24 148,68
J ) zooowrazanra weKslowe 0,00 0,00
e) inne 0,00 0,00

ilt Zobowiązan ia krótkoterminowe 7 036192,49 5709 012,24
1 Wobec ied nostek oowiazanvch 0,00 0,00

a) z tvtułu dostaw i usłuq, o okresie WvmaqalnoŚci 0,00 0,00
- do 12 miesiecv 0.00 0,00
- oowvzei 12 miesiecv 0.00 0.00
b) inne 0.00 0,00

2
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaanqaŻow an ie w kaoitale 0,00 0,00
a) z tvtułu dostaw i usłuq, o okresie WmaqalnoŚci 0,00 U,UU
- do 12 miesiecv 0,0c 0,00
- oowvzer -tz mresrecv 0.00 0.00
c) rnne 0,00 0,00

J Wobec oozostałvch iednostek 7 027 247,28 5 696 676,33
a) kredvtv i ooŻvczki 4 342 188 21 4140 053,36
b) z tvtułu emisii dłuznvch oaoierÓw wańościowvch 0,00 0,00
;) inne zobowiazania finansowe 85 439,1 6 85 439,16
l) z tvtułu dostaw i usłuq, o okresie wvmaqalności: 859 061,06 466 817,88
- cio 12 miesiecv 859 061,06 466 817,88
_ nowvżei 12 miesiecv 0,00 0,00
e) zaliczki otrzvmane na dostawv i usłuoi 0,00 0,00
D zobowiazania wekslowe 0,00 0,00
g) z tytułu podatkow, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz
innvch tvtułÓw publicznoorawnvch 189 366,34 240 190,11
r) z tvtułu wvnaqrodzeń 18 029.52 1622.98
i) inne 1 533162.99 762 552.84

4 Fundusze soecialne B 945,21 12 335,91
IV Rozliczen ia miedzvokresowe 1 440 608,71 '1327 607,52
I Uiemna wańość firmv 0.00 0,00
2 I n ne rozliczenia m iedzvokresowe 1 440 608,71 1 327 607,52

- dłuooterminowe 969 203,20 934 237,56
. krótkoterminowe 471 405,51 393 369,96
Pasywa razem 42 491 561,48 37 385 611,22



RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
Stan na dzień
31.12.2015

Stan na dzień
31.12.2016

1 2 3 4
A Przychody netto ze sprzedazy i zrównane z nimi, w tym: '14 652 941,76 14 929 759,33

od iednostek oowiazanvch 0,00 0,00
Przvchodv netto ze sprzedazv produktów 7 435 436,06 8113 112.31

il Zmiana stanu produktów (zwieksz. + zmnieisz.- -240 000,0c -240 000,00
ilr Koszt wvtworzenia oroduktów na własne ootrzebv 0,00 0,00
IV Przvchodv netto ze sprzedazv towarÓw i materiałów 2 013 785,45 1 444 588,95

Dotacia na działalnośc statutowa 5 443 720,25 5 612 058,07
B Kosztv działalności operacvinei 16 429 006,59 15 229 996,12

Ąmortvzacia 1 882 586,03 1 532 941,97
il ZuŻvcie materiałów i eneroii 2 438 344,69 2137 630.79
ill Usłuoi obce 3 560 028,22 2 813 456,07
IV Podatkiiopłatv,wtvm: 297 401.41 270 962,14

- w tvm podatek aKcvzowv 0,00 0,00
Wvnaorodzenia 5 937 433,25 5 906 071,30

VI Ubezp|eczenia społeczne i inne Świadczenia, w tvm: 1 179184,6e I 204 932.74
- emerytalne 511 348,85 519 545,28

vil Pozostałe kosztv rodzaiowe 317 275,13 90 218.55
vill Wartość sprzedanvch towarów i materiałów 816 753,20 873 782,5e
c Zysk (strata) na sprzedaży (A-B) -1 776 064,83 -300 236,79
D Pozostałe przychody operacyj ne 1 351 856,40 499 168,06

Zv sk z tvtułu rozchod u n i ef i nan sowvch aktvwów tnruałvch 0.00 81,51
il Dotacie 141 412.08 102 364,2e
lil Ąktual izacia wa rtoŚci aktvwów n ief i na n sowvch 0,00 2 690,04
IV lnne orzvchodv ooeracvine 1 210 444,32 394 032.2t
E Pozostałe koszty operacyjne 1 299 353,89 861288,37

Strata z tvtułu rozchodu niefinansowvch aktvwów trwałvch 65 582,65 0,0c
il ktualizacia wańoŚci aktvwow niefinansowvch 837 917,29 39 803,63
ilt lnne kosztv operacvine 395 853,95 821 484,74
F Zys k (strat a| z działalnośc i o pe racyj n ej (c+ D-E ) -'1723 562,32 -662 357,10
G Przvchodv finansowe 117 101,91 139 328,05

fvwidendv i udziałv w zvskach. w tvm: 0,00 0,0c
a) od iednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,0c
- w którvch iednostka oosiada zaanqaŻowanie w kaoitale 0,00 0,0c
o) od iednostek pozostałVch, W tvm: 0,00 0,0c
-w ktÓrvch iednostka oosiada zaanaażowanie w kao|tale 0,00 0,0c

il 3dsetki, w tvm: 117 101,91 139 328,0a
- od iednostek powiazanvch 0.00 0.0c

il ZvsKz tvtułu rozchodu aktvwow finansowvch, w tvm: 0,00 0,0c
- od iednostek powiazanvch 0,00 0,0c

IV Ąktualizacia wartości aktvwów finansowvch 0,00 0,0c
lnne 0,00 0.0c

H Koszty finansowe 641240,62 3 683 834,29
Odsetki, w tvm: 325 537,79 296 258.52
- dla iednostek powiazanvch 0,00 0,0c

il Strata z tvtułu rozchodu aktvwów finanowvch. w tvm: 0,00 0,0c
- w rednostkacn oowrazanvcn 0,00 0,0c

ilt Aktualizacia wartości aktvwów finansowvch, w tvm: 280 319,55 3 341 587,23
IV lnne 35 383.28 45 988,54
I Zysk (Strata) brutto (F+G-H) -2247 701,03 -4 206 863,34
J Podatek dochodowy 237 626,00 152719,00
K Zvsk (strata) netto (l-J) -2 485 327,03 _4 359 582,3Ą

14 czerwca2017 r.

Sporządził: 
i ]i,i,l,.,,';.;

;1.-;,r .r1t1..tr.

rr:'rlitiii)t't

ił.łęJiLĄ
: -:, .: : .:. ! );.. .:,:

Fundacja im. ks.



Lp. zEsTAWlENlE zMlAN W KAP|TAIE WŁASNYM
Za okres 01.01.2014

r. -31.12.2015 r.

Za okres 01.01.201(
r. -31.12.2015 r.

L Kaprtal (tunouszl wlasnv na poczatek okresu {Bo} 32 356 601,4t 29 871274,M
-korektv błedów podstawoWVch 0.0( 0.0c

l.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (Bo), po korektach 32356 601,4i 29 87L274.4t
1. Kapitał (fundusz) podstawowv na poczatek okresu 328t8 L59,74 32 075 o95'Żj
7.7 Zmianv kapitału (funduszu) oodstawoweEo -743 064,Ą 2 445 327.O..

a zwiekszenie (z tvtułu) 0,0( 0.0(

codziołu zvsku z Iot Ubieołvch 0,0t 0.0(
b zmnieiszenie (z tvtułu) 0,0( 0.0(

10krvaia Śtrnfv -7 43 064,47 -2 48s 327,Oa
t.2. (apitał (fundusz) podstaWoWy na koniec okresu 32075 095,27 29 58976a.2Ą
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowv na początek okresu 0,0c 0,0c
2.7 lmiana należnych wpłat na kapitał podstaWoWV 0,0c 0,0(

zwiekszeni€ (z tvtułu} 0.0r 0,0(
b zmnieis7enie (z tvtrlłrl) 0.0c 0,0t

2.Ż' Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,0c 0,0c
3. Jdziały (akcje) własne na początek okresu 0,0c 0,0c

a lwiekszenie (z tvtułU) 0.0c 0.0t
b lmnieiszenie (z tvtUłU 0,0c 0.0t

3.1. Udziałv (akcie) Własne na koniec okresu 0,00 0,0c
4. (apitał (fundusz) zapasowv na poczatek okresu 0,00 0,0c
4.7 Zmianv kapitału (funduszu) Zapasoweqo 0,00 0.0c

a zwiekszenie (z tvtułu) 0,0c 0,0c
1 ktuo l izoci i zbvtvch-zl i kw. śr. trw. 0,0c 0,0c
9misii okcii Dowvżei wortości nominoInci 0.0c 0,0c
z oodziału zvsku lustowowo) 0.0c 0.0c
z podziołu zysku (ponad wymoqonq ustoWowo minimolnq WortośC) 0,0c 0.0c
korekta błedu podstawoweoo 0,0c 0.0c

bl Zmnleiszenie (z tvtułu) 0,0c 0,0c
gokrycio strotv 0,0c 0,0c

4.2 stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0,0c 0,0c
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 2a1306-20 28tso6,2o
5.1 ZmianV kapitału (funduszu) z aktuaIizacii wvcenv 0,00 0.00

a zWiekszenie (z tvtułu) 0,0( 0,00
b zmnieiszenie (z tytułu) 0,0( 0,00

zbycio środków trwołych 0,0( 0,00
5.2, Kapitał (fundusz) z aktualizacii wvceny na koniec okresu 281 506,2C 281 506.20

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,0( 0,0c
6.L, Zmiany pozostałych kapitalów (f unduszy) rezerwowych 0,0c 0,0c

a zWiekszenie {z tvtułu) 0,0t 0,0c
b .mnieiszenie (z tvtułu) 0,0c 0,0c

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,0c
7. Zysk (strata) z lat ubiesłvch na początek okresu -743064,47 -2 485 327.O3
7.1 Zvsk z |at ubiesłvch na ooczatek okresu 0,0c 0,0c

:o re kty błę d ów po d stow owych 0,00 0,00
7.2. lysk z |at ubległych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00

a |wiekszenie (z tvtułu) 0,00 0,00
lodziołu zvsku z lot ubieqłvch 0,00 0,00

b zmnieiszenie (z tvtułu) 0,00 0,00
rzekozonie zysku z lot ubieqłych no kopitoł podstowowv 0,00 0,00

7.3 lysk z lat ubiegłych na konlec okresu 0,00 0,00
7.4. jtrata z lat ubiegłvch na ooczatek okresu -743 064.4i -2 485 327,03

<o re kty błę d ów podstowowych 0,0c 0,00
1,5. ;trata z lat ubiegłvch na poczatek okresu, oo korektach -743 064.47 -2 485 327,03

a lwiekszenie (z tvtułu) 0,00 0,0c
)rzeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00

b) Imnieiszenie (z tvtułu) 0,00 0,00
)okrvcio stratv 743 064,47 Ż 4853Ż7'o3

7.6. ;trata z |at ubiesłvch na konlec okresu 0,00 0,00
7.7. zysk (strata) z lat ubiesłvch na koniec okresu 0,00 0,00
8. ń/vnik netto -2 48s327,O3 -4359 s82,34

a :vsk netto 0,00 0,0c
bl ata netto -2 485 327.O3 -4 359 582,34
c, rdpisv z zvsku 0.0c 0,00

il. (apitał (fundusz) własnv na koniec okresu (Bz) 29 87L274,44 25 511 692,10
ilt. Kapitał (fundusz) własny, po uWzględnieniu proponowan€go podziału

zysku (pokrvcia stratv) 29 87L274'4Ą 25 stL 692,70

14 czervuca2017 r.
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Lp. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PlENlEżNYCH
01.01.2015 -

31.t2.2015
01.01.2016 -

3t.L2.20t6

!|: ]{qę\!y_ę.'."_ ^- - *** ..*
..1**n9_t_!_v_'_._._ią-

5.:Zmiana stanu rezerw
o. zńiunu 

'iu^'' 'uó.*'
7 'lzmiana stanu należności

9.!Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

l9'jjLl_ę__!:p_rę.]1!y
lll' ! Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l+/-ll)

*--------:2*-{-Q-l--3-?-7-,G

*__..... -...''*"7_l_7___1aś.99
............ - _. . _1_'8_.q_2__5_8__ql-Ę

.'1_!7.7?,,68

.. " ----r.0-2 !6?!.!2

''''" 
-*ęŁŁ9-ł"9-50,00

:--:-'rpie
- * --* :9zl-s-1-8,,48

-*--*----1-- -3-2 -9"+ 
L' 9 7

.'-.-."'"." *^" 12 ] 3. 3,'9."ę'

__ ____ _.. -_220.ę2_.+Jf-ą
-81,51

.'-.-.''-.'-.-.--7-ł:-5.-2!?-
!!?'ą-.436!+0-

...- 1g-g 1a.g,l"g

-I81.5 290,34

-. ?ąr 929,'3-
.":?91"?'7?

.---..-""..""""---.8-2 3- 0 3.9r9_s*

398 732,27

_5 ?.ę"9..9-6811_9_
-4202772,0t -s 33s 100,82

l. Wpływy

"_ 
1';Zbycie wąrtośc-l .nj'_e-męlę'|'i9l|_v_ę.!"iglawnvch.91_ą'.1zęczowych aktywów 11wg-|y__ę.|

'?,.iz'!_y_ęj"ę.l-l_węp!yg_ii 
w.1!eruchomośc! o1ęz 1,.va$ości njem9-!9ria!rc.! P!qw1'ę_..-.

3. 
'Z 

aktywów finansowych _w_tym: _

a) !w jednostkach powiązanych
ui'* óóżostałvch jednostkach
- zbycie oktywów fi'n'a'nsowych;
- dywidendy i udziały w zyskoch; 

^

^ - spłota udzielonych pożyczek dłuqoterminowych;
- todsetki

,!rr wpływy z artyw:óiw jinansowych

4, lnne wptywy inwestycyjne
ll. Wydatki

'''''_''''-1.-u.N.gbyc!e 
*artośc! .!!e_ma!ę_(ą!ry9|.!.prawny^_ę!1'"o-|ąa Izeczowych akt]lwów 

'!ryg!y_g.|
**_*2.iInWestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

.3.N;9kŃ;"fjń;;;ó;e;iyń-_
a) w jedn_ostkach powiązanych
b)'w pozostałych jednostkach
- nobycie aktywów fina'n'sowych

4.' lnne wydatki inwestycyjne
lll. :Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (l_ll)

o,o--?-

o!o:o

9,00
0.00
0100

282 L77 !9.2
Ż.8'2 

'I:]-7 !62
0,00

..........-.--.-...-Q,-o--o

. ."...---..-.-.-" -oroo

.......-..-.--.-....... o,oo

-Q00
0ł00

- - 0100

0,00

.....--or"-o--Q

0,00

,_-.........._.---..-"".......0,00
0.00
0_00

0,00
-282L77,62

]łplwry
1. ]Wpływy netto z Wydania udziałów (emisji akc.li) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2_:i(r'ę-{Y!Y.]...P9życz_ti'.''''-."-..'.. 
- -_

.:.iĘl1 i :ią. {!11 ł ly:|. P--ą9ię.l9'--)Ą/...Wa_rto!_c_i o'\,Yyg!__*'.
4. ; 

l n ne wpłyyy-fjna nsowe

:,":..-_

t. 5 851 568,17 .... .. ". ... . 
6- 2- 8.r_8- Z_ L t _8. I

-,.,.,* .- ....-..o,o0'

--lęZ''?'?'"9*5'p_
0,00

._5__7.1_!.4.2_.?.??

-....713_łł?.3J
_-_-. - -_-Q..Qo-

.. ..........",,,,-,-0,99-

''' .:.......0.,00

. ".4:99.7]_6-!:10

-___.....8-5..-43--c,L6..

. ??,19?7,19
0.00

s 568 569,s2

0,00

t_ 99.1*:"ęp,"1Z
L t72934,64

--..-" 
-**-Q,-o,Q

_ .- 1q-q--7-7--q.,..99

"..-_.'. . Ł-0"9
0,00

- 
-"-*...".."..Q*-o--o0,00

.....4"-6'p_*5_9__9*ę3

.'_...2.9.i'"l'9'ę,.p1

" " "'q''-oq
4 678 633,s3

D. PrzepĘwy pieniężne netto razem (A.lll+/-B.lll+/_c.lll) -76 30r-97 -48708,92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pienieżnvch' w tvm: -76 30L.97 -48708,92

-;zmiano stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowvch 0,00 0,00
F isrodki pienieżne na początek okresu 316 390,60 240 088,63
3. srodki pieniężne na koniec okresu (F+/_D), w tym

- 1o oqraniCzonej możliwości dvsponowonia
?49_._0_98_,6?

0,00
I.9-'ł17?!7ł

0,00

t4czerwca2017 r.
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lnformacia dodatkowa do sprawozdania finansowego

za 2016 rok

1.

1) Szczegołowy zakres wartości grup rodzajowych aktywow trwałych, wartoŚci niematerialnych

i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

Stan tych aktywÓw 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 amortyzaĄi lub umorzenia:

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2016 rok
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ł'ł,ł'ło

Nażw.a $f upy śkładn ikÓw
majątku trwałego

stan_na pÓćżątek
roku biu{tól.'''

PrżyÓhody.
zakUpy RÓzć_-'h@y

Stbn na koniec roku' . brutto -
1 ' KosĄzakończonych
prac roałojowych 0'00 Ż 0'00 Ż 0'00 zł 0'00 zł

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

3. lnne wańości
niematerialne i prawne 155 437 '11 ż 8 712,18 zł I622,83 ż 154 526'46 Ż

4.Zaliczki na wartości
niematerialne iprawne 0,00 zł 0,00 zł 0'00 ż 0,00 zł

Razem wartości
niematerialne iprawne 155 437,'11 zl I712,18 zl 9 622,83 z1 'l54 526,46 zł

1. Grunty 2 697 914,62 ż 0,00 zl 129,55 ż 2 697 785,o7 zł

2. Budynki i budowle 50 675 492,53 Ż 177 24o,49 zł 0'00 Ź 50 852 733,o2 Ż

3' Urządzenia techniczne i

masa/ny
15't90 710,61 86 099'86 ż 112 957 ,23 zł 15'l 63 853'24zł

4. Srodki transpońu 412 37o,95 ż 0'00 zł 0'00 zł 412 37o.95 ź

5. Inne środki trwałe 2 o35 341.18 ż 33 835'54 ż 63 683'50 zł 2 oo5 493'22 Ż

I

f;77,p*.,. e,ft71''wy' ł'n'ź'łĘt
trwały .

,;|:|:r..:;.aŻi ; ii :-:a- i:::: :::.
::.:.::aaa- : :....:=.a- :,

#:,,?'.,'', 
'ił.?,F"

,;;;i1q;i;i:ii1 t,rti111iffi

|ł,]#1T".,,ffiii,'{.,|ł
|,,:.ł1| ]: ::::=
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,'.,:.Nażwa giu
E k ła d n i f1óW...majątku

trwił*o -':
Sian u*norzenia

na:,-poaŻątek]r-oĘg
Am,ortyeaeja za

-' rokl R*zćhodyeał Stan,na konied
.::=róktJ:.] ,], , '

ste]!:ńa,,.końi€c
','iókł ńetto ...

1. KosĄ
zakończonych prac
roałojowych

0'00 Ż 0'00 zł 0'00 zł 0'00 Ż 0'00 zł

2' Wańość firmy 0,00 zł 0'00 ż 0,00 z 0'00 Ż 0'00 zł

3. lnne wańości
niematerialne i

prawne
151320,7',1 zł 11294,74zł I622,83 zj 152 992,62 zł 'l 533'84 zł

4'Zaliczki na wańości
niematerialne i

prawne
0'00 ż 0'00 zł 0'00 zł 0'00 zł 0'00 ż

Razem wartości
niematerialne i

prawne
'l51 320,71zł 1'l 294,74 zl 9 622,83 zĄ 152 992'62 zł 1533,842)

1' Gruntywłasne 45 579,78 zł 7 596'63 ż 0'00 ż 53 176'41 ź 2 644 608'66 Ż

2.Budynki i budowle 'l7 952 48o.57 ż 'l 621 850,74 d 0'00 zł 19 574 331.31 ż 31 278 4o1'71 Ż

3' Urądzenia
techniczne i masaTny

15 o27 2o5'9o ż 98 747 ,57 zł 111 76'| ,63 ż 15 014 191 ,84 ż 149 661 '4o ż

4. Srodki transportu 128 949'61 Ż 68 711 ,34 zl 0'00 zł 197 660'95 ż 214 710,00 zł

5. lnne środki tnłałe 1 640 847,B9 Ż 124 740'95 Ż 63 370'16 ż 1 702 218'68 ż 3o3 274,54 ź

i',::Ł:!:,.,:::.:,,=, ;ż)i;"Z ::::::::::::::::: . ::r:::::::=:::

:;.-ź.:.-5;ł,1ź .#;*1

=;;"#;.lii;j,i1i1:iii;i#iiiii

''',,.i
:..

175 731,7'9 zl
tiliti:-:::.:.::i:: , 

,

'+,1:]1:?tłj;l
.i;.?try;:it4.l:.s:,?:,.,!9,

./4.;:jt;;: 
:: -. aa,a:' : :':a:.:::.aaa= 1 t r"t,'i;

WartośÓ inwestycji długoterminowych na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejsze-

nia, oraz Stan końcowy Według cen nabycia:

7,;:ffiT|rlitiilYli|.| ł.$lnhiej-s.'pffił:a:..w:

',,1ł' ':;::,;.';;j:r;

Udziały w spÓłce komandy-
towej 4 673 327 '00 zł 0,00 zł 0'00 zł 4 673 327,0o zł

UdziałyWspółcezo.o. 501 220.00 zł 0'0O zł 0'00 zł 501 220,00 zł

#aTriuiiiź',iil ffi*ffi i
-]$"}aĘ.i 

' 
" '' :.s.TOzł__:_ .ffi

}k|.. ź
;s , l
:*ł* : '$
?aĘ,1,;,,r.|i1|i;\||,

@
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2) lnformacje o odpisach aktualizujących wańośÓ aktywow trwałych odrębnie dla

długoterminowych aktywow niefinansowych oraz długoterminowych aktywow

finansowych

3) lnformacje o zakonczonych pracach rozwojowych oraz wartości firmy, a także wyjaśnienie

okresu ich odpisywania.

Nie dotyczy.

4) 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.

5) w 2016 roku występowały środki trwałe własne nie amońyzowane (Kościoł). Fundacja nie

uŻyw a o bcych ś rod kow trwałych n i ea m ortyzowa n ych.

6) lnformacje o liczbie oraz wańoŚci posiadanych papierow wartoŚciowych lub praw,

w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłuznych papierow wańościowych, wariantow

i opcji' ze wskazaniem praw, jakie przyznają'

Nie dotyczy.

7) Dane o odpisach aktualizujących wartośÓ naleznoŚci, ze wskazaniem stanu na początek

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

towego:

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za2016 rok
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ia_dp'1 aktualiĘące;.ry"ąffiść
l idł_*B n*n 

i 
n offi oh * ld

fińansowvch

: | 1 a]rŻ. a..,.j,r.1r.;. :- ::.:- .:.:.:-.;.:..;.:..=

l.; tć.tź..,Ęi l

":]1:;#K# t\u,
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:?i:ii?'ł:|łi;|ffi

Udziały w spółce komandytowej 635 684'63 zł 3 202 499,71 zł 0,00 zł 3 838184'34 zł

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

ii"iiffi,'. .$łIl'ł
t!j@i{i| 

i i ll :jiillĘ:;i!i']

i_-Ęffi'l[Łig,,,,..u;o$,ł|

B.,d.]F.i aktualiĘąca, w-e''4.9ść

;#ł,tjgó1e nłn i n pwiic h a kt .@
niefinanśówvch

::!::::::.::::.:'::.a:a:=j' :i:,' :j:' a::-:-=

#|{b$:r}ft :czątnk|

=r:i;:#xu

p1!'$.i.+.j' ńiżw
': .'j!;.!ś!,,.E=.=j

i]::j#lł#,iĄił) |, |i;|r::;i
6i;.1Ł.2ł:.!,,$,y

odpis na inwestycję rozpoczętą 164 084'20 zł 0'00 zł 0,00 zł 164 084'20 zł
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?:"4'F',i*,y..rkłv,4.L. uji|će-#a1tośćl
należńoścl

ałriękśżenła W: ioku
a;=.:::t, :l I

,,R..Q.#.,!,fir1@
,.w..$ó'E'#.,#h,i.ę.
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'.'"-;|,!,r,1#i'i
Pozostałe naleznoŚci przetermino-
wane ponad 1 rok od dnia bilanso-
weoo

2 249 362,66 zł 175 275'26 zł 2 690'04 zł 2 421 947,BB zl

:|::::.:.is__.1r\,K&i/.lźż'l;:,L,.,=
ll|*łda:::;;;:::::::-,:!]]\\Yl
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B) Kapitał Własny jednostki Wynosi 25 511 692,10 zł i obejmuje kapitał załozycielski wniesiony

przez FUndatora oraz Wyniki finansowe netto za poszczególne lata obrotowe.

9) Jednostka sporządza zestawienie zmian W funduszu Własnym. Nie posiada funduszu re-

zerwowego.

10) Podział zysku lub pokrycie Straty za rok obrotowy:

Strata zostanie pokryta z kapitału podstawowego.

1'1) Dane o stanie rezerw Według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększe-

niach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

w 2016 r. Jednostka nie tworzyła rezerw.

12) Podział zobowiązań długoterminowych Według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bi-

lansowego, przewidywanym umoWą, okresie spłaty:

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

nym okresie spłaty:

- do 1 roku o wartoŚci 0,00 zł

_ powyzej 1-3 lat o Wartości 4 B13 150,68 zł

- powyzej 3-5 lat o Wańości 0,00 zł

13)Wykaz 9rup zobowiązan zabezpieczonych na majątku jednostki

Zestawienie udzielonych poręczeń, gwarancji, ustanowionych hipotek na 31.12.2016 r.

L.p. Nazwa Kontrahenta
Zabezpieczone zobowią-

zanie
Rodzaj zabezpie-

czenia Kwota

1 Krakowski Bank Soółdzielczv
Kredyt w rachunku biezącym w

wvsokości 4 000 000'00 zł

- hipoteka kaucyjna na
nieruchomoŚci przy ul.

Floriańskiej 55
- ubezpieczenie budyn-

ku 8 000 000'00 zł

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2016 rok
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- cesle praw z umowy,
weksel

2. Krakowski Bank SpÓłdzielczv

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

31 .12.2014 r. do spłaty pozo-
stało 847 450.00 zł

- hipoteka umowna na
nieruchomoŚci pzy ul'

Floriańskiej 55
- cesja praw z polisy

ubezpieczeniowej nie-
ruchomoŚci

- weksel własny in blan-
co

3 400 000 00 zł

Ó. Fundacia Praxedis

Pozyczka w wysokości
4 500 000'00 zł' Na dzień
31 .12.2016 r. pozostało do

sołatv 4 000 000.00 zł

- hipoteka umowa na
nieruchomości zabudo-
wanej w miejscowości

Piekarv 4 500 000,00 zł

Suma 'l5 900 000'00 zł

14)Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczen międzyokresowych:

15) Składniki aktywow lub pasywow Wykazywane W Więcej niz jednej pozycji bilansu

i-,: .";:, 
i;

1" Remont dachu nad halą sportową rozliczany w czasie _ rozliczenia krÓtko-
terminowe

240 000'00 zł

Remont dachu nad halą spońową rozliczany w czasie _ rozliczenia długotermi-
nowe

460 000'00 zł

Razem istotne rozliczenia międzyokresowe czynne 700 000'00 zł

f/iajźi;|' .s1j2-2U-r;-.,=4

1' Dotacja na budow|ę spońową-basen' telewizja przemysłowa _ rozliczenia
długoterminowe

934 237,56 zł

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

370 427 '00 zł

ll. Razem istotne rozliczenia międzyokresowe 1 304 664'56 zł

część
długoteińinowa l

Rozliczenia m iędzyokresowe
kosztÓw - remont dachu nad halą
soońowa

700 000'00 zł 460 O00,00 zł 240 oo0,00 zł

lnne zobowiązania finansowe -

zobowiązanie z tytułu zawartej
umowv leasinoLr

1o9 587,84 zł 24 148,68 zł 85 439'16 zł

( *?'
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16)Wykaz posiadanych zobowiązań warunkowych, w tym rÓwnież udzielone przez jednostkę

gwarancje i poręczenia, takze wekslowe

Jednostka nie posiada zobowiązan warunkowych, nie udzielała gwarancji ani poręczeń'

17)lnformacje o składnikach aktywow niebędących instrumentami finansowymi w przypadku,

gdy są wyceniane wg wartoŚci godziwej.

Nie dotyczy.

2.

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) iterytorialna (kraj, ekspoń) przychodów net
to ze sprzedazy produktow, towarow i materiałów

pnzvcHoov urrro ze sinznołży rowenów 1 MATER|AŁÓW
(STRUKTURA RzEczoWA - RoDZAJE DzlAŁALNoŚcl) 2O16 r.

przychody netto ze s przedaży towarów 817 869,24 Ż

- W tym od jednostek powiązanych 0'00 zł

przychody ze s przedaży pos iłkÓw 626 719,71 zl

- W tym od jednostek powiązanych 0'00 ż

Przychody netto ze sprzeda4ytowarów i materiałów, razem 1 444 588,95 zl

- w tym od jednostek powiązanych 0'00 zł

P.q4yq'rloovNĘ l;r'oŻEsPRZ__.EDłż YTol,tARÓWlMATERIAŁoW
(STRUAURA TERYTORIALNA)

2016'i:

Kraj 'l 444 588.95 Ż

- W tym od jednostek powiązanych 0.00 zł

Ekspoń 0'00 ż

- w tym od jednostek powiązanych 0'00 zł

Prrychody netto ze sprzedażytowarów i materiałów, razem 1 444 588,95 zl

- W tym od jednostek powiązanych 0'00 ż

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2016 rok
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Pr4ychody neIto z dżerŻawy n ieruchom oś ci 861 963,31 Ż

Wb,rn Floriańska 1 258 852'oo ż

Wtym Pl' Wsa7stkich Swiętych 9 239 982'96 ż

W\rn basen 90 019'3'l Ż

W\rn liceum 42 84o'o7 Ż

W tym internat 760 354'56 Ż

W \rn Piekary zakwaterowan ie 16 o97 '52 ż

W\rn hala spońowa 154 063'62 Ż

W\m Hostel Brama 981 971 '95 ż

W h/rn Strzelnica 6 85 300'00 Ż

hTrn Piekary nadbudowa 38 936'11 Ż

Wtym mała elektrownia wodna 914,33 ż

Wtym obiekty na organizację SDM i WDM 160 976,37 Ż

Wh/m Pałecznica 3 600'00 ż

Wh/rn kuchnia L.O 9 657 '74 ź

Wtym siłownia 13 896,77 ż

Wtym Piekary-żemia 4 500'00 ż

- W tym od jednostek powiązanych 0'00 ż

PrzTchody n etto ze s przed a4y e nerg i i e le ktryczn ej MEW 2 436 139,21 ż

- w tym od jednostek powiązanych 0'00 Ż

Przychody netto basen 1 7o1 498,9o ż

- W tym od jednostek powiązanych 0'00 Ż

Pozostałe pr4ychody 1 13 510'89 ż

- W tym od jednostek powiązanych o'oo ż

Przychody ze sprzedaży produktów razem 8 113 1 12,31 zł

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe 2a2016 rok
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Kraj 8 1 13 1 12,31 zł

- w tym od jednostek powiązanych 000zł

Ekspoń 0'00 zł

- w tym od jednostek powiązanych 0,00 zł

Przychody netto ze sprzedaŻy towarow i materiałÓw razem 8113112,31 zł

- w tym od jednostek powiązanych 0,00 zł

2) Koszty W rachunku zyskóW i strat przedstawiono W ujęciu porownawczym.

3) Wysokośó odpisow aktualizujących środki trwałe.

w 2016 r' nie Wystąpiły nieplanowane odpisy amortyzacyjne.

4) WysokośÓ odpisow aktualizujących WartoŚĆ zapasow

Ze względu na stopniowe niszczenie zapasow materiałow inwestycyjnych, ktore składowane

są bez właściwego zabezpieczenia zawiązano dodatkowy odpis aktualizujący WartośĆ zapa-

sow o kwotę 3 615'89 zł. WańoŚÓ odpisu na dzień bilansowy Wynosi 21 695,32 zł.

5) W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło zaniechanie jakiejkolwiek działalności, równocze-

śnie nie przewiduje się zaprzestania prowadzenia działalnościw roku następnym.

6) Rozliczenie pozycji rozniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyni-

ku finansowego (zysku/straty) brutto:

wVsŻcżEGÓt-NtEŃE 20,16,i;

Strata brutto: - 4 206 863'34 zł

Przychody wyłączone z opodatkowania i podatkowe - 75 717 
'50 

zł

- rozliczenie amortyzacja w częŚci pokrytej dotacją -34 965,64 zł

- rÓznice kursowe bilansowe - 60,2B zł

- r ozwiązanie odpi sÓw aktualizacyj nych wańoŚĆ należn ości - 2 690,o4 zł

- wańoŚĆ świadectw pochodzenia przyznanych na TGE na dzień 31 '12'2016 r 117 B27 '28 zł

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2016 rok
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- przychody z nieodpłatnych ŚWiadczeń - nieoprocentowana poŻyczka 21B 913,26 zł

- odsetki od nieuregulowanych naleznoŚci naliczone bilansowo - 139 0B7,52 zł

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu 5 378 476,28 zł

- wydatki poniesione niezgodnie ze statutem 114 526,01 zł

- odsetki budzetowe 3 057'09 zł

- odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na sfinansowanie działalności

gospodarczej 199 306'62 zł

- PFRON Liceum 2a2016 r 6 868'00 zł

- rÓznice kursowe bilansowe 29 764,37 zł

- amortyzaĄa od środkÓw trwałych słuzących działalności statutowej 825 587,BB zł

- amortyzacla budynku elektrowni wodnej - budowa sfinansowana z dotacji 570 829,55 zł

- odpisy aktualizujące wańoŚÓ naleznoŚci 36 187 '75 zł

- odpis aktualizujący wartoŚĆ udziałow 3 202 499'71 zł

- odpis aktualizujący wańoŚÓ zapasów 3 615 89 zł

_ odsetki naliczone na dzień bilansowy (Elmsfield Enterprises Ltd.) 26 321'90 zł

- wyłączenie z kosztów amorlyzaĄi Środków trwałych sfinansowanych dotacją 34 965'64 zł

- naliczone bilansowo odsetki od poŻyczki od spÓłki komandytowej '13 150'68 zł

- składki ZUS pracodawcy od umow zleceń za 1212015 uregulowana w 0112016 - 4 139,46 zł

- składki ZUS pracodawcy od umÓw zleceń za 1212016 uregulowana w 0112017 270'95 zł

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie nie uregulowane na 31 .12.2016 r -442,50 zł

_ nie uregulowany na dzien 31 '12.2O1 6 r' odpis na ZFŚS za 2016 r. 76'57 zł

odpis aktualizujący wartoŚć odsetek 139 o87.52 zł

- koszty wyłączone z kup na podst. Ań. 16 ust. 1 pkt 14 Ustawy i pdop 176 942,11 zł

Zvsk$odałkó_Ę t 095 B95'{ł zł

Podstawa opodatkowania 803 764'00 zł

Podatek dochodowy według clT-8 (19%) 152 719,00 zł

Fundacja im" ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za2O16 rok
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Róznica pomiędzy zyskiem podatkowym na działalności Fundacji wykazanym W zeznaniu

o wysokości osiągniętego dochodu za 2016 r. a powyzszym zestawieniem w kwocie

3 953'69 zł wynika z ujęcia w nim straty społki komandytowej, w ktorej Fundacja jest komple-

mentariuszem.

7) Koszty wytworzenia środkow trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane

roznice kursowe od zobowiązan zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

Nie wystąpiły.

B) lnformacje o odsetkach oraz rÓznicach kursowych, ktore powiększyły cenę nabycia

towarów lub koszt wytworzenia produktow w roku obrotowym.

Nie dotyczy.

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

tnłałe

w 2016 r. Jednostka poniosła nakłady na niefinansowe aktywa tnłałe zgodnie zzałączoną
tabelą.

10) lnformacje o poszczegolnych pozycjach przychodow lub kosztow o nadzwyczajnej wańo-

ści lub ktore wystąpiĘ incydentalnie'

W 2016 r. Fundacja utworzyła odpis aktualizujący wartoŚÓ udziałÓw w społce komandytowej,

w ktorej jest komplementariuszem, W wysokości 3 202 499,71 zł. Spowodowane to było zaini-

cjowaniem przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego otwartym przez DłuŻnika

społki, ktÓremu zbyła przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 K.C.Zewzględu na to' ze społka

nie prowadzi działalności gospodarczej a jej aktywna w głownej mierze stanowiły jedynie opi-

sane powyzej nalezności spółka utworzyła odpis aktualizujący wańośÓ nalezności zgodnie

z zapisami art. 35b Ustawy o rachunkowości a Fundacja odpis aktualizĄący wańośó udziałów

w społce.

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2016 rok
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Lp. N iefinansowe' akty1va trwałe Nakłady w 2a16 r. P|anÓwżne.nż*łady w 2017 r'

1 Wańości niematerialne i prawne 740,71 zł Nie planuje się nakładów

2 Srodkitruuałe:

- w tym dotyczące ochrony środowiska

202 608,70 zł

-zł
195 000'00 zł
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2a.

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

Wyceny kurs średni NBP tabela numer 252lAlNBPl2016 z dnia 30'12.2016 r.

Kursy uzywanych walut

- 1 EUR - 4'4240 zł

_ 1 UsD _ 4,1793 zł

3.

Jed nostka sporządza rachu nek p rzepływow pienięznych metodą pośred n ią.

Jednostka posiadała środki pienięŻne w kasie araz na rachunkach bankowych w walucie pol-

skiej i euro.

4.

1) lnformacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych pzez jednostkę umów, których

nie uwzględniono w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuacje

majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki'

Nie dotyczy.

2) lnformacje o istotnych transakcjach zawańych przezjednostkę z jednostkami powiązanymi

i na innych warunkach niz rynkowe.

Nie wystąpiły.

3) lnformacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe:

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło:

w przeliczeniu na osoby - 118,79

w tym pracownicy umysłowi: 91,01

w tym pracownicy 'fizyczni: 27,78

4)w 2016 roku wynagrodzenie członkow organow zarządzĄących wyniosło 236 421,73 zł.

Członkowie organ u nadzorującego Wynag rodzen i a nie pobierali.

5) Członkom organow stanowiących i nadzorczych nie udzielano zaliczek, kredytow, poŻyczek

ani Świadczeń o podobnym charakterze.

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe 2a2016 rok
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6)Wynagrodzenie audytora za wykonanie badania sprawozdania finansowego za 2016 rok

wyniesie 22140,00 zł brutto.

.5.

1) Zdarzenia zlat 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 spowodował

zmian w prezentacji aktywÓw i pasywów'

3) W roku obrotowym nie dokonywano zmiany zasad (polityki) rachunkowości, za wyjątkiem

wprowadzenia regulacji dotyczących zasad sporządzania informacji finansowej regułacyjnej

wymaganej przepisami art. 44 ustawy Prawo energetyczne.

4) Nie wystąpiły inne niz wyŻej wymienione informacje, ktore mogłyby wpłynąó na ocenę sytu_

acji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

6.

'1) lnformacja o wspólnych przedsięwzięciach, ktore nie podlegają konsolidacji.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie zawierała takich przedsięwzięć.

2) lnformacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

3) Wykaz spółek, w ktorych Fundacja posiada co najmniej 20 oń udziałow

Nazwa spółki o/o udziałow Wynik finansowy 2a2016 r.

Fundacja im. ks. Siemaszki Polonea SpÓłka ko-

mandytowa z siedzibą

38-125 Stępina 44l4' woj' podkarpackie

BezpoŚrednio 97,5%

PoŚrednio 2,5o6*()

- 3 231 443'39 zł

Enserina Sp. z o.o. z siedzibą

38-125 Stępina 4413' wĄ' podkarpackie

100 o/o - 400'00 zł

łe
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Enserina Sp. z o.o. jest drugim wspólnikiem społki komandytowej (komandytariuszem)

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

da pośrednio 2,5 % udziałow spÓłki komandytowej Polonea.

Enserina Sp. z o.o. nie prowadziła działalności gospodarczej w roku 2016 r. poza

udziałem w społce komandytowej Polonea.

4) Jednostka nie sporządza sprawozdan skonsolidowanych.

7.

W okresie sprawozdaw:zym nie nastąpiło połączenie jednostki.

8.

1) Nie występują niepewności, co do moŻliwości kontynuowania działalnoŚci przez Fundację w

kolejnych latach

9.

lnne informacje niz wymienione powyzej, jezeli mogłyby W istotny sposob wpłynąc na ocenę

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

1) odnośnie wszczętego W 2013 r' postępowania, o ktorym szczegółowo informowano W

sprawozdaniu finansowym za 2012 r. (lnformacja dodatkowa pkt. 5.2. Zdarzenia po dacie bi-

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

spółka komandytowa o zapłatę kwoty 8 150 000'00 zł wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu

przewłaszczenia nieruchomoŚci na zabezpieczenie zapłaty ceny nabycia zorganizowanej czę-

ści przedsiębiorstwa w Stępinie, wobec odstąpienia od ugody z dnia 23.12'2011 r. Wobec

śmierci powodki postępowanie zostało zawieszone.

Społka podtrzymuje stanowisko, że zgłoszone roszczenie jest całkowicie bezpodstawne, bo-

wiem ugoda została skutecznie wykonana, co potwierdza podjęcie przez powodkę prze-

dmiotu świadczenia złoŻonego do depozytu sądowego. Spółka złoŻyła zawiadomienie do

Prokuratury o próbie dokonania oszustwa na jej szkodę.

2) lnformacja finansowa regulacyjna sporządzonana podstawie art.44 ust. 2 ustawy Prawo

energetyczne według stanu na dzień 31'12'2015 r. oraz 31'12.2016 r.

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2016 rok
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Fundacja im. ks. Siemaszki, posiadając koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w od-

nawialnym Źródle energii na okres od 0'| paŹdziernika 2014 r. do 31 grudnia 2030 r. spełnia

definicję zapisaną w ań. 3 pkt 12 ustawy z dnia'10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne'

W celu spełnienia Wymogow zapisanych w art'. 44 ust. 2 Ustawy Fundacja prowadzi ewidencję

księgową w sposób umozliwiający odrębne obliczenie przychodów i kosztow, zyskow i strat

a takŻe wyodrębnienia poszczegolnych pozycji aktywów i pasywów dla wykonywanej działal
noŚci w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

Zasady prezentacji wskazanych powyzej danych zostały zapisane w zasadach (polity-

ce) rachunkowoŚci. Wskazano w nich, ze:

- aktywa Małej Elektrowni Wodnej wyodrębniane są w księgach na kontach analitycznych

zespołu 2 (nalezności), zespołu 3 (materiały, towary) oraz zespołu 6 (rozliczenia międzyokre-

sowe kosztów); środki tnruałe MEW wyodrębnione są W ewidencji inwentarzowej środkow tnła-

łych; nie wyodrębnia się Środkow pienięznych MEW;

- pasywa MEW wyodrębniane są w księgach na kontach analitycznych zespołu 2 (zobowiąza-

nia) oraz zespołu 8 (rezerulry i rozliczenia międzyokresowe przychodow); nie wyodrębnia się

funduszu własnego MEW;

- w zakresie podstawowej działalności operacyjnej elektrowni przychody i koszty przypisywa-

ne są W sposob bezpośredni na wydzielonych kontach analitycznych zespołu 5 oraz7;

- w zakresie kosztów ogÓlnego zarządu koszty te dzielone są według klucza podziałowego

jakim są płace bezpośrednie z narzutami;

- w zakresie pozostałych przychodow i kosztów operacyjnych oraz przychodów i kosztÓw fi-

nansowych przypisywane są one W sposob bezpośredni na odpowiednich kontach analitycz-

nych zespołu 7;

Ze względu na to, ze Fundacja prowadzi bardzo rÓznorodną działalność obejmującą odpłatną

i nieodpłatną działalnośó statutową oraz roŻne rodzaje działalności gospodarczĄ uznano, Że

najbardziej adekwatnym kluczem podziałowym kosztów ogolnych zarządu, zapewniającym

prawidłową alokację kosztow na poszczegolne rodzĄe działalności, są płace bezpoŚrednie

z narzutami.

w 2016 r. dokonano zmiany polityki rachunkowoŚci w zakresie dotyczącym Wymogow Wpro-

wadzonych zapisami art. 44 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne.

W poprzednim roku obrotowym w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa energetycznego

ujęte zostały tylko koszty wytworzenia. Nie dokonywano alokacji na przedsiębiorstwo energe-

tyczne kosztÓw ogolnych zarządu. Wprowadzone od 01'01'2016 r. zmiany w polityce rachun-

kowości uwzględniają podział kosztow ogÓlnych zarządu kluczem podziałowym do płac bez_

pośrednich z narzutami. Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe dotyczące MEW nie

wystąpiły.
Fundacja im. ks" Siemaszki - sprawozdanie finansowe 2a2016 rok
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Ponadto w bilansie przedsiębiorstwa energetycznego na dzień 31.12.2015 r', poza aktywami i

pasywami dotyczącymi przedsiębiorstwa energetycznego, ujęto pozycję bilansującą ,'Kapitał

(fundusz) własny''. Natomiast w informacji finansowej regulacyjnej na dzień 31.12.2016 r.,

zgodnie zzaleceniami art' 44 ust. 2Prawa energetycznego, przedstawia się tylko odpowiednie

pozycje aktywÓw i pasywow dotyczących tego przedsiębiorstwa.

Dla zapewnienia porównywalnoŚci danych za rok obrotowy z danymi za rok poprzedni Wpro-

wadzono dodatkową kol u m nę',P rzekształcone dane porownawcze''

łpi.5wołśaw'ś-ź#:,Ł:h
F,,ó:l(

Pas

a

Srodkitrwałe 2 453 767 
'85 

zł 2 453 767,85 zł 1 883 728,00 zl
- w tym budynki, lokale i obiekty
inŻvnierii ladowei i wodnei 2 446 351'o4 zł 2 446 351,04 zł 1 875 521,51 zł
- w tym urządzenia techniczne i

MASZVNV 4 368.33 zł 4 368'33 zł 6 900,00 zł

-inne środkitrwałe 3 048.48 zł 3 048,48 zł 1 306'49 zł

Zapasv zł -zł 117 827,28 zł

Należności 202 677'39 zł 202 677,39 zł 334 405'95 zł
- w tym nalezności z tytułu dostaw
i usłuq od pozostałvch iednostek 201 734'09 zł 201 734,09 zł 333 046'30 zł
- w tym z należności tytułu
podatków, dotacjim ceł'
ubezpieczeń społecznVch 943,30 zł 943,30 zł 1 359'65 zł

Razem=ktvwa 2.,, 56 445,242t 2 856 445;2421 227'81jB'.95żł

Kapitał podstawowy 1 117 943'77 zł

Zvsk (strata) netto 1 473 275,05 zl 1 228 330,94 zł 1 482710'60 zł

Zobowiązania 65 226,42 zł 65 226,42zł 123 067'43 zł
- w tym zobowiązania z tytułu
dostaw i usług od pozostałych
iednostek 27 504,07 zł 27 504,07 zł 62738,60 zł
- w tym zobowiązania z tytułu
podatków, dotacji' ceł,
ubezp ieczeń społecznvch 37 722,35 zł 37 722,35 zł 58 607,27 zł
- w tym zobowiązania z tytułu
wvnaorodzeń 1 589,49 zł 1 589,49 zł 1 721,56 zł

Rażem pasw,a 26i56 445,24 1 29&557'36 żł t 605 778.03 zł

łĄtM

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie f inansowe za 2016 rok
-23-



f.rŹr'Kształcone

pórÓwnaiiicże 
:

Przvchodv ze sprzedażv 3 267 023,53 zł 3 267 023,53 zł 3 269 072,68 zl
- w tym przychody ze sprzedaŻy
produktów 1 843 034,91 zł 1 843 034,91 zł 2 451 203,44 zł
- w tym przychody ze spzedaŻy
towarów 1 423 988'62 zł 1 423 988,62 zł 817 869,24 zł

Kosztv działalności operacvi nei 1 793 748,48 zł 2 038 692.59 zł 1 786 362,08 zł
- w tvm amortvzacia 583 272,28 zł 618 699,62 zł 608 651'04 zł
- w tym zuŻycie materiałów i

energii 215 623,00 zł 237 336,24 zł 62 395,77 zł

- W tvm usłuoi obce 331 746,88 zł 366 703,30 zł 355 942,03 zł

- w tym podatki i opłaty 106 022,00 zł 107 837,52 zł 107 572,09 zł

- w tym wvnaorodzenia 478 905,12 zł 600 797'88 zł 563 602,10 zł
- w tym ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia 78 179,20 zł '103 036,16 zł 85 753,53 zł
- w tym pozostałe koszty
rodzaiowe zł 4 281'87 zł 2 445,52 zł

Zvsk (strata) netto 'l 473 275,05zł 1 228 33o,94 zł 1 482710'6o zł

Zamieszczona powyzej lnformacja finansowa regulacyjna została przygotowana przy załoŻe-

niu kontynuaĄi działalności W zakresie Wytwarzania energii elektrycznej.

lnstrumenty finansowe _Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

Piekary, 14 czerwca2017 r.

i iT 'l ; t'": 
r'i 

''

Sporządził:
i;l,-;;'''i'l..'ą;:'*' Zarząd'.

Z-ca oyi'*xtoia Zaaądu FundaĘi

"ff'Ty
f'lts"n{-ukase Fatcń Cfu{

/
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Załącznik Nr l do Informacji Dodatkowej za 2016 r.

1. Podział instrumentów finansowvch

Aktvwa finansowe 3l-12-2015 3t-12-20I6

a) sotówka 240 088.63 tgt 379.71

Srodki pieniężne 240 088.63 191379^'71

b) przeznaczone do obrotu 0,00 0.00

Udziałv i akcie 0.00 0.00

c) nożrrczki udzielone i należności własne 459 031,72 466 284.1s

Należności z tltułu dostaw i usług 386 201.82 420 108,03

Pożyczki 0,00 0.00

Należności inne '7Ż 829'90 461'76.12

d) utrzymywane do terminu wvmagalności 0.00 0.00

Środki pięniężne - lokatl 0,00 0,00

e) aktywa finansowe dostępne do sprzedażv 4 037 642.37 835142.66

Udziały i akcie 4 037 642,37 835 142.66

Zobowiazania finansowe 3l-12-2015 3l-lŻ-Ż016

t\ Drzeznaczone do obrotu 0,00 0.00

b) Pozostałe krótkoterminowe zobowiazania finansowe 7 027 247.28 s 696 676"33

Zobowiązania z tłt. dostaw i usług 859 061.06 466 8 t 7.88

Kredvtv i oożvczki 4 342 188.21 4 r40 053.36

Zobowiuania finansowe z tl'tułu lęasingu 8s 439,16 85 439.16

Zobowiazania inne I 740 558.8s 004 365"93

c) Zobowiazania finansowe dłu goterminowe 4143 485.84 4 837 299,36

Kredl'tv długoterminowe 4 033 898.00 4 813 150"68

Zobowiazania tjnansowę Z tytułu leasingu 109 s87.84 24148,68

z. Przychody z tYtulu odsetek od instrumentÓw llnan

Przychody z tytułu odsetek
3I-12-20I5 3I-l2-Ż0l6

Przvchodv z odsetek od nożvczek 0.00 0.00

a) zrealizowane 0.00 0.00

b) niezręalizowane, w tym: 0"00 0,00

- do 3 miesięcy 0.00 0.00

- powyŹei 3 do 12 miesięcy 0,00 0-00

- oowvzei 12 miesiecv 0.00 0.00

Przvchodv z odsetek od należności w|asnvch 117 101.91 139 328.05

a) nealizowanę 866,56 240,s3

b) niezrealizowane. w tvm: 16 23s.35 139 087.52

- do 3 miesięcl 0,00 0,00

(;
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3 do l2 miesiec I16 Ż35.35 139 087.52

- oowvżęi l2 mięsiecv 0.00 0,00

Przychodv z odsetek od instrumentów dłużnvch 0.00 0.00

c) zrealizowanę 0,00 0.00

d) niezrealizowane. w tvm: 0.00 0,00

- do 3 miesięcl 0.00 0.00

- powYżei 3 do 12 miesięcr, 0,00 0-00

- oowvzei 12 miesiecl 0.00 0"00

3. Kosztv z tvtulu odsetek od instrumentów finansowvchoszly z u nstrumen ansow

Kosztv z tvtułu odsetek od zobowiazań finansowvch 3t-12-2015 31-12-2016

Zo how iązuniu D rzeznuczo ne d o o b rot u 0.00 0.00

a. zręalizowane 0.00 0"00

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

- do 3 miesien' 0.00 0.00

- Dowyzei 3 do 12 miesięcv 0,00 0,00

oowvżei l2 miesiecv 0.00 0,00

P o zo st ałe krót kot ermi now e z.o bow i az.a n i a fi n a n sow e 325 537.79 283 107.84

a. zrealizowane 295 481"41 256'781,61

b. niezrealizowane. w t\Ąn: 30 056,38 Ż6 326'Ż3

- do 3 miesiecv 56.3 8 4.33

- powvżęi 3 do l2 miesiecl 30 000,00 26 321.90

oowvżei 12 miesiecr 0.00 0,00

Z o bow iuzan ia fi na ns ow e tlłu s otermi n ow e 0.00 13 150.68

a. zrealizowane 0.00 0.00

b. niezrealizowane. w tvm: 0,00 13 150.68

do 3 miesiecr 0.00 0,00

- oowvżei 3 do 12 miesięcr' 0,00 0,00

- powyżei l2 miesięcy 0.00 13 r 50.68

4. Metody izalożenia przyjęte do ustalania wartości godziwej aktywów izobowiązań finansowych

Aktywa wycenione w waltości nominalnej oraz wymaganej zapłaty skorygowanej o odpisy
aktualizujące.
Pasywa w waltoŚci wymagającej zapłaĘ nieodbiegającej istotnie od skorygowanęj ceny ich nabycia.

5. Skutki Zmiany wartości aktywów finansowych

w 2016 roku nastąpiło zmniejszenie wartoŚci udziałów w innych jednostkach zł o kwotę 3 202 499,7I
zł z tytuŁu zawiązania odpisu aktualizującego waftoŚć udziałów w Spółce komandytowej, w której
Jednostka jest komplementariuszem.

6. Dla aktywów finansowych nabytych na regulowanym rynku (np. na GPw) określa wybrana przez
Spółkę zasada wprowadzania do ksiąg rachunkowych (s 4 ust 3 Rozporządzenia z dnia 12.12.2001

Fundacja im. ks. Siemaszki - sprawozdanie finansowe za 2016 rok
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r. w Sprawie Szczęgółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
instrumęntów ) - data zawarcia transakcj i.

W 2016 roku nie miało miejsca nabycie aktywów finansowych na rynku regulowan1łn'

Określenie ryzyka stopy procentowej

Wedfug naszej oceny ryzyko jest niewielkie z uwagi tendencję spadkową stóp procentowych.
Jednostka nie posiada instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem stopy procentowej.

okreŚlenie ry zy ka kredytowego

Celem prowadzonej przez Fundację polityki kredy.towej jest utrzymanie bieŻącej płynriości finansowej
oraz tętminowa regulacja zobowiązań wobęc dostawców.

Jeś|i 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 lw Rozporządzenia z dnia 12.12.2001 r.)

WartoŚc bilansowa insffumentów finansowych prezentowana w spfawozdaniu nie rÓzni się istotnię od
ich warlości godziwej.

Informacje o przekwalifikowaniu aktywów finansowych pomiędzy kategoriami.

Jednostka nie dokonywała W roku 2016 przekwalifikowania aktywów finansowych między
kategoriami.

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym ( w tym dotyczące zabezpieczania podstawowych
rodzaj ów p 1 an owanych transakcj i oraz prawdopodobnych zob ow iązań.)

Jednostka posiada aktywa i zobowlązania finansowe, w tym należności i zobowiązania z tytułu dostaw i
usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej działalności. Główne rodza1e ryzyka
wynikającego z instrumentów finansowych obejmują: ryzyko przepĘwów pieniężnych' ryzyko
pĘnności.

Jędnostka zarządza ryzykiem przepĘwów pieniężnych i ryzykiem pĘnnoŚci poprzez monitorowanie
prognozowanych przepĘwów pienięznych, a następnie dopasowywanie zapadalnoŚci aktywów i
pasyłvów. Dokonuje także atalizy kapitafu obrotowego.
Nie występuj e ryzyko zmian kursów walut.

Informacja o stosowaniu rachunkowości zabezpieczeń ($ 41 ust 2-4 wlw kozporządzenia z dnia
12.12.2001r.)

Jedno stka nie sto suj e rachun kowoŚ ci zab ezpieczeń.

14 czerwcaL}ll r,

7.

8.

9.

10.

11.

t2.
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