
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA IM. KS. SIEMASZKI FLORIAŃSKA 55    31-019 KRAKÓW  WOJ. MAŁOPOLSKIE , KRS 0000094781, REGON
35053683800000

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019-31.12.2019

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przy złożeniu kontynuowania działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

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 użytkowania oraz
ewentualne odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Zasady amortyzacji przyjęte przez Fundację: - Środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10 000.00 zł amortyzowane są metodą liniową, - Środki trwałe o wartości
nieprzekraczającej 10.000 zł, ale wyższej od 100,00 zł a okres ich używania wynosi co najmniej 1 rok odnosi się bezpośrednio w koszty
zużycia materiałów i wykazuje w ewidencji pozabilansowej. - Zespoły komputerowe, zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne
są zawsze wykazywane w ewidencji bilansowej i do kwoty 10.000 zł amortyzowane jednorazowo. � Inwestycje rozpoczęte wyceniane są w
ewidencji wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych i ewentualne odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. b)
Majątek obrotowy i zobowiązania: � Zapasy materiałów wycenione są według cen nabycia, nie wyższych od cen ich sprzedaży, � 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 odsprzedaży wyceniane są według rzeczywistych cen zakupu a ich rozchody i zapas według
metody FIFO. � Towary w postaci praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na
koniec roku wycenia się według cen sprzedaży stosowanych na ostatniej w roku sesji sprzedaży 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. � Należności wyceniane są w kwotach wymaganej zapłaty pomniejszonych o odpisy aktualizujące. � Zobowiązania wyceniane są
w kwotach wymagających zapłaty. � Środki pieniężne wykazane zostały w wartości nominalnej. � Środki pieniężne i rozrachunki w walucie
obcej przeliczane są kursem średnim NBP na dzień bilansowy. 2. Wynik finansowy: • W pomiarze wyniku finansowego zachowana jest zasada
współmierności przychodów i kosztów. • Przychody są ujmowane wg zasady memoriałowej. • Wynik finansowy został ustalony zgodnie z
zasadami ustawy o rachunkowości w oparciu o rachunek porównawczy. 3. Dodatkowe informacje: W punkcie 0.2. Informacji dodatkowej
przedstawiona została Informacja finansowa regulacyjna sporządzona celem wypełnienia obowiązków wskazanych w art. 44 ust. 2 Ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Data sporządzenia: 2020-07-13

Data zatwierdzenia: 2020-07-14

Magdalena Pietrzak
Dariusz Błaszczyk 
Mariusz Bradło 
Mikołaj Żebrowski

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-07-13

Magdalena Pietrzak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Dariusz Błaszczyk
Mariusz Bradło
Mikołaj  Żebrowski

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA IM. KS. SIEMASZKI
31-019 KRAKÓW
FLORIAŃSKA 55 
0000094781

Stan na

2019-01-01 2019-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 32 731 191,19 30 992 736,23

I. Wartości niematerialne i prawne 22 172,22 25 100,65

II. Rzeczowe aktywa trwałe 31 859 932,81 30 170 505,87

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 849 086,16 797 129,71

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 1 214 412,99 6 381 287,81

I. Zapasy 319 587,77 838 709,48

II. Należności krótkoterminowe 472 425,28 422 968,06

III. Inwestycje krótkoterminowe 193 118,75 5 104 382,06

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 229 281,19 15 228,21

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 33 945 604,18 37 374 024,04

PASYWA

A. Fundusz własny 24 588 180,68 25 594 585,00

I. Fundusz statutowy 25 230 185,90 25 230 185,90

II. Pozostałe fundusze 281 506,20 281 506,20

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -780 562,56 -923 511,42

IV. Zysk (strata) netto -142 948,86 1 006 404,32

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 357 423,50 11 779 439,04

I. Rezerwy na zobowiązania 10 800,00 20 194,20

II. Zobowiązania długoterminowe 5 466 238,60 8 032 095,88

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 579 043,83 2 451 484,92

IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 301 341,07 1 275 664,04

PASYWA razem 33 945 604,18 37 374 024,04

Data zatwierdzenia: 2020-07-14

Druk: NIW-CRSO



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-07-13

Magdalena Pietrzak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Dariusz Błaszczyk
Mariusz Bradło
Mikołaj  Żebrowski

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA IM. KS. SIEMASZKI
31-019 KRAKÓW
FLORIAŃSKA 55 
0000094781

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 7 595 145,34 7 878 583,17

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 6 218 495,88 5 348 748,55

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 1 197 842,90 2 434 921,48

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 178 806,56 94 913,14

B. Koszty działalności statutowej 7 952 666,25 8 005 338,30

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 6 383 874,42 5 444 693,85

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1 568 791,83 2 560 644,45

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -357 520,91 -126 755,13

D. Przychody z działalności gospodarczej 7 368 299,73 9 072 294,42

E. Koszty działalności gospodarczej 4 739 125,25 5 530 267,29

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 2 629 174,48 3 542 027,13

G. Koszty ogólnego zarządu 1 818 541,35 1 591 729,21

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 453 112,22 1 823 542,79

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 214 734,77 334 989,57

K. Przychody finansowe 6 651,38 1 053,35

L. Koszty finansowe 305 117,66 288 894,25

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -60 088,83 1 200 712,32

N. Podatek dochodowy 82 860,00 194 308,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -142 948,83 1 006 404,32

Data zatwierdzenia: 2020-07-14

Druk: NIW-CRSO



ZESTAWIENIE ZMIAN 
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzony na dzień: 2019-12-31

FUNDACJA IM. KS. SIEMASZKI
31-019 KRAKÓW
FLORIAŃSKA 55 
0000094781

Dane za rok

Wiersz Wyszczególnienie 2019-01-01 2019-12-31

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24 911 984,54 24 588 180,68

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

- korekty błędów: 180 855,00 0,00

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 25 092 839,54 24 588 180,68

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu: 25 230 185,90 25 230 185,90

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu:) 0,00 0,00

wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

umorzenie udziałów (akcji) 0,00 0,00

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 25 230 185,90 25 230 185,90

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 0,00

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00

- podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- pokrycia straty 0,00 0,00

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0,00 0,00

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany 
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

281 506,20 281 506,20

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- zbycia środków trwałych 0,00 0,00

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 281 506,20 281 506,20

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -599 707,56 -923 511,42

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

- korekty błędów 0,00 0,00

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00

Druk: NIW-CRSO



Sporządzono dnia:2020-07-13

Magdalena Pietrzak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Dariusz Błaszczyk
Mariusz Bradło
Mikołaj  Żebrowski

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy o rachunkowości

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) -599 707,56 -923 511,42

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

- korekty błędów 180 855,00 0,00

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 780 562,56 923 511,42

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 780 562,56 923 511,42

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -780 562,56 -923 511,42

6. Wynik netto -142 948,86 1 006 404,32

a) zysk netto 0,00 1 006 404,32

b) strata netto 142 948,86 0,00

c) odpisy z zysku 0,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24 588 180,68 25 594 585,00

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty)

0,00 0,00

Druk: NIW-CRSO



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień: 2019-12-31

FUNDACJA IM. KS. SIEMASZKI
31-019 KRAKÓW
FLORIAŃSKA 55 
0000094781

Dane za rok

Wiersz Wyszczególnienie 2019-01-01 2019-12-31

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto -142 948,86 1 006 404,32

II. Korekty razem 709 199,55 2 157 007,39

1. Amortyzacja 1 914 456,79 1 908 172,07

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 220 664,60

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 119 192,92 51 246,96

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1 764,04 167 398,09

5. Zmiana stanu rezerw 10 800,00 9 394,20

6. Zmiana stanu zapasów -257 568,32 -519 121,71

7. Zmiana stanu należności 159 300,21 49 457,22

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów

-21 936,50 105 715,64

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 200 909,79 188 375,95

10. Inne korekty -1 414 191,30 -24 295,63

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) 566 250,69 3 163 411,71

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 1 764,04 265 000,00

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych

1 764,04 265 000,00

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- zbycie aktywów finansowych: 0,00 0,00

- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00

- odsetki 0,00 0,00

- inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00

4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00

II. Wydatki 350 987,64 663 019,57

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych

350 987,64 663 019,57

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00

- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -349 223,60 -398 019,57

(metoda pośrednia)
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Sporządzono dnia:2020-07-13

Magdalena Pietrzak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Dariusz Błaszczyk
Mariusz Bradło
Mikołaj  Żebrowski

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy o rachunkowości

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 5 000,00 3 333 105,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału

0,00 0,00

2. Kredyty i pożyczki 5 000,00 3 333 105,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00

II Wydatki 148 341,60 1 177 233,83

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 1 165 986,87

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 24 148,68 0,00

8. Odsetki 119 192,92 11 246,96

9. Inne wydatki finansowe 5 000,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -143 341,60 2 155 871,17

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) 73 685,49 4 921 263,31

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 0,00 0,00

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu 109 433,26 183 118,75

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym 183 118,75 5 104 382,06

- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00

Druk: NIW-CRSO



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Dla pozycji Bilansu oraz Rachunku Zysku i Strat wyrażonych w walutach obcych ,przyjeto do wyceny kurs średni NBP : 1 EUR-4,2585

                                                                                                                                                                                           1 CHF- 3,9213

wg.Tabeli NBP 252/A/NBP/2019  z dnia 31.12.2019

Stan środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia, oraz stan
końcowy:

Nazwa grupy
składników majątku
trwałego

Stan na początek
roku brutto

Przychody -
zakupy Rozchody Stan na koniec roku

brutto

1. Koszty
zakończonych prac
rozwojowych

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2. Wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
3. Inne wartości
niematerialne i prawne 196 592,13 zł 28 443,40 zł 0,00 zł 225 035,53 zł

4. Zaliczki na wartości
niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Razem wartości
niematerialne i prawne 196 592,13 zł 28 443,40 zł 0,00 zł 225 035,53 zł

1. Grunty 2 697 785,07 zł 0,00 zł 98,77 zł 2 697 686,30 zł
2. Budynki i budowle 50 921 205,02 zł 4 977,00 zł 73 320,90 zł 50 852 861,12 zł
3. Urządzenia
techniczne i maszyny 11 477 459,83 497 997,49 zł 24 709,00 zł 11 950 748,32 zł

4. Środki transportu 410 370,95 zł 0,00 zł 0,00 zł 410 370,95 zł
5. Inne środki trwałe 2 064 742,10 zł 34 821,26 zł 0,00 zł 2 099 563,36 zł
Razem rzeczowy
majątek trwały 67 571 562,97 zł 537 795,75 zł 98 128,67 zł 68 011 230,05 zł

 

Stan umorzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia, oraz stan końcowy z tytułu dotychczasowej amortyzacji lub
umorzenia:

Nazwa grupy
składników majątku
trwałego

Stan umorzenia
na początek
roku 

Amortyzacja za
rok

Rozchody za
rok

Stan na koniec
roku

Stan na koniec
roku netto

1. Koszty
zakończonych prac
rozwojowych

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2. Wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
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3. Inne wartości
niematerialne i
prawne

174 419,91 zł 25 514,97 zł 0,00 zł 199 934,88 zł 25 100,65 zł

4. Zaliczki na
wartości
niematerialne i
prawne

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Razem wartości
niematerialne i
prawne

174 419,91 zł 25 514,97 zł 0,00 zł 199 934,88 zł 25 100,65 zł

1. Grunty własne 68 369,67 zł 7 596,63 zł 0,00 zł 75 966,30 zł 2 621 720,00
zł

2.Budynki i
budowle

22 820 661,49
zł

1 624 465,73
zł 17 261,42 zł 24 427 865,80

zł
26 424 995,32
zł

3. Urządzenia
techniczne i
maszyny

11 115 221,54
zł 104 655,81 zł 24 709,00 zł 11 195 168,35

zł 755 579,97 zł

4. Środki transportu 308 629,28 zł 67 460,00 zł 0,00 zł 376 089,28 zł 34 281,67 zł
5. Inne środki
trwałe 1 889 242,83 zł 87 426,85 zł 0,00 zł 1 976 669,68

zł 122 893,68 zł

Razem rzeczowy
majątek trwały

36 202 124,81
zł

1 891 605,02
zł 41 970,42 zł 38 051 759,41

zł
29 959 470,64
zł

 

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
dotacji

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY
PRODUKTÓW                            

(STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
2019 r.

Przychody netto z dzierżawy nieruchomości 3 167 452,45 zł
             W tym Floriańska 1 337 797,40 zł
             W tym Pl. Wszystkich Świętych 9 266 431,04 zł
             W tym basen 218 186,36 zł
             W tym Piekary 24 077,52 zł
             W tym Hostel Brama 1 070 663,84 zł
             W tym Strzelnica 6 97 110,00 zł
            W tym mała elektrownia wodna 943,75 zł
           W tym grupy zorganizowane 152 242,54 zł
   - w tym od jednostek powiązanych 0,00 zł
Przychody netto ze sprzedaży energii elektrycznej MEW 2 856 668,65 zł
   - w tym od jednostek powiązanych 0,00 zł
Przychody netto basen 1 262 941,56 zł
   - w tym od jednostek powiązanych 0,00 zł
Przychody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania uczniów w
internacie 1 242 089,00 zł

  - w tym od jednostek powiązanych 0,00 zł
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Przychody z zajęć pozaszkolnych 18 382,09 zł

  - w tym od jednostek powiązanych 0,00 zł
Pozostałe przychody 314 777,92 zł
   - w tym od jednostek powiązanych 0,00 zł
Przychody ze sprzedaży produktów razem 8 862 311,67 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Fundacja Poniosła koszty  :  Działalność Statutowa nieodpłątna     :   5 444 693,85

                                            Działalność Statutowa odpłatna          :   2 560 644,45

                                            Działalność Gospodarcza                    :   5 530 267,29

                                            Koszty administracyjne                       :   1 591 729,21  / w tym dot.dz.gospodarczej  1 070 844,43 i
dz.statutowej 520 884,78/

                                            Koszty Finansowe                               :       288 894,25

                                            Koszty pozostałe operacyjne              :      334 989,57

                                                               Razem                             :  15 751 218,62   / w tym finansowane Dotacją 6 209 269,08 /

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Fundacja w roku 2019 uzyskała przychody z tytułu 1% podatku dochodowego  w wysokości 7795,00 zł . Z roku 2018 została nie
wykorzystana kwota w wysokości 1275,67 zł.

W roku 2019 poniesiono koszty z tytułu 1% podatku dochodowego w wysokości 9070,67 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup
umeblowania w internatach zamieszkałych przez uczniów.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
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2) Zdarzenia i zjawiska po sporządzeniu sprawozdania finansowego . Wpływ COVID-19 na działalność Fundacji w 2020 r. 1. Spadek
przychodów Fundacja doświadczyła znacznego spadku przychodów ze sprzedaży. W marcu 2020 w stosunku do marca 2019 zmniejszenie to
wyniosło 11% natomiast w kwietniu 2020 w sto-sunku do kwietnia 2019 przychody ze sprzedaży zmniejszyły się o 49%. Spadek obrotów
utrzymuje się w kolejnych miesiącach. Zakłada się, iż potrwa do końca sierpnia 2020 r. a następnie sprzedaż będzie wracać do wartości
sprzed COVID-19 Spadek obrotów dotyczy głównie: - utraty wpływów z opłaty partycypacyjnej dokonywanej przez rodziców uczniów
uczęsz-czających do internatu. W ciągu roku utracone przychody z tego tytułu mogą sięgnąć w 2020 r. ok. 520 tys. zł - utraty części
przychodów z nieruchomości przy ul. Floriańskiej; w ciągu roku przychody te mogą być niższe od ubiegłorocznych o ok. 750 tys. zł -
przychodów z działalności basenu o ok. 500 tys w 2020 r. w stosunku do ubiegłego roku 2. Środki podjęte przez Zarząd zapobiegające
skutkom COVID-19 a. Planowany wzrost opłaty partycypacyjnej od września 2020 o z 550 zł do 670 zł (22%) pozwoli wygenerować
dodatkowe środki pieniężne i zredukować spadek przychodów z partycypacji w 2020 w stosunku do ubiegłego roku tylko o ok -170 tys. zł.
uwzględniając również wcześniejsze podwyżki tej opłaty b. Restrukturyzacja bezpośrednich kosztów utrzymania nieczynnego basenu zbli-żona
będzie szacunkowo do utraconych przychodów. Fundacja rozważa wydłu-żenie okresu wyłączenia z basenu z użytkowania i jeszcze większe
ograniczenie kosztów jeśli będzie to uzasadnione ekonomicznie. c. W okresie, gdy nie funkcjonuje hostel przy ul Floriańskiej ograniczane są
rów-nież bezpośrednie koszty jego utrzymania. d. Postępuje restrukturyzacja zatrudnienia w Fundacji, zmniejszenie kosztów usług obcych jak
np. usługi sprzątania. e. Fundacja zawarła umowę z Tauron Sprzedaż S.A. na podstawie której sprzeda-je energię wytworzoną w MEW po
stałej cenie. Taki rodzaj umowy ochronił spółkę przed skutkami spadku cen energii na rynku wywołanymi m.in. dra-stycznym zmniejszeniem
popytu na energię spowodowanym wygaszaniem go-spodarki w związku z COVID-19. Przychody ze sprzedaży energii są jednym z
kluczowych czynników sukcesu bo stanowią aż 17% w strukturze przychodów ze sprzedaży Fundacji. 3. Wpływ COVID-19 na wynik
finansowy i płynność Fundacji a. Zarząd po przeanalizowaniu spadku przychodów, uwzględniając również podjęte działania restrukturyzacyjne
zakłada, że w 2020 r. wynik na działalności Funda-cji będzie dodatni. Wstępne szacunki pozwalają planować wynik finansowy na poziomie
200 tys-400 tys. zł. brutto b. Fundacja posiada własne rezerwy finansowe oraz niewykorzystany limit kredytu w rachunku bieżącym. Nawet
wobec widocznego spadku przychodów nie jest konieczne korzystanie z limitu kredytowego co świadczy o stabilnej sytuacji płynnościowej
Fundacji. c. Fundacja posiada również stabilne źródła przychodów, które są wrażliwe w znacznie mniejszym stopniu na skutki pandemii niż
dochody z hostelu, basenu, czy partycypacji rodziców. Są nimi dotacje na działalność statutową, które sta-nowiły w 2019 r. 37% wartości
przychodów ze sprzedaży. Wraz z innym źró-dłem – przychodami ze sprzedaży energii oraz świadectw pochodzenia takie stabilne przychody o
zmniejszonej wrażliwości na COVID-19 stanowiły w 2019 r ok.65% przychodów ze sprzedaży. Stosunkowo wysoki udział tego rodzaju
przychodów jest dodatkowym czynnikiem bezpieczeństwa funkcjonowania w 2020 r. d. Z uwagi na fakt iż uwzględniona w wyniku
finansowym szacowana amortyzacja majątku Fundacji wyniesie ok 2 mln zł to środki pieniężne wygenerowane z działalności powinny zapewnić
bezpieczeństwo funkcjonowania i dalsze utrzy-manie płynności na bezpiecznym poziomie w 2020 r. e. Dalsze funkcjonowanie Fundacji nie jest
zagrożone.

Data sporządzenia: 2020-07-13

Data zatwierdzenia: 2020-07-14

Magdalena Pietrzak
Dariusz Błaszczyk 
Mariusz Bradło 
Mikołaj Żebrowski

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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