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Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczei Fundacii l;'Arche

z dnia 3 0 czerwc a 2OL5 r. odbytego w Krakowie przy ulicy Lindego 2

1. Na zebraniu Rady Nadzorczej obecni byli obaj członkowie Rady.

2. Podjęto następujące uchwały:

I. Rada Nadz orczapostanawia zatwierdzić przedł'oŻone jej roczne sprawozdanie finansowe

zarok2014.
u. Rada nadzorcza postan a.wia zatvtierdzic przedłoŻone jej spraw ozdanie merytoryczne za rok

f0r4.

Lista obecności:

Jacek Bator

Zbigniew Szewczyk
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UCHWAŁA ZARZĄDU KRAIoWEGo FUNDACJI LARCHE

z dnia 30 czerwca2075 r.

Zarząd krajowy Fundacji L'Arche z siedzibą w Śledzieiowicach dnia 30 czerwca2Ol5 roku w sposób
korespondencyjny podj ął następuj ącą uchwałę:

Zarząd zatwięrdza bilans, rachunek wyników i informację dodatkowąsporządzonąna dzięh 31 grudnia
2014 roku.

Dochód za 20 I 4rok postana w ia przeznaczyÓna fundusz statutowy.

Robert Smigiel _ Przewodn iczący Zarz.ądu 
.P" 

tJ \łV 1
ti

Wojciech de Doliwa Zie|iński _ Członek Zarządu &,bh; 
I

Andrzej Nowotny_ Członek Zarządu

Jerzy Heydel _ CzłonękZarządu

Maciej Przyślewicz_ CzłonekZarządu t /," t/tt,-.z

t /
.Ł.... u-{-,--(
{

Stanowisko Nr 6

Bojana Bujwid - Sadowska_ CzłonekZarządu

Woj ciech Frontczak_ Członek Zarządu
. .:,

Magdalena Kotowska- Członek Zarządu

Dariusz Grzegorek_ Członek Zarządu
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Urzqd SkorbourY w Wielicz':'

StanowiskoNr F

(ł

hNr.......'-" "
o P INIA NI E ZAL E ZNE G o B I E G Ł E G o RE w l5iHŃiA'..tl*i.

I. Dla : FUNDACJA L' ARCHE.

n. PrzeprowadziŁem badanie załączonego sprawozdania finansowego :

FUNDACJA L'ARCHE z siedzibąw Śtedziejowicach 336,32-020 Wieliczka

na które składa sie:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
bilans sporządzony na dzięń 3|,I2.20I4 roku, który po stronie akĘwów i pasywów
zarryka się sumą 13.576.7f9,|1 zł;
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 .0I.20I4 roku do 3I.|2.201'4 roku
wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami 77t.392,97 zł;
informacja dodatkowa
sprawozdan ie Zar ządu z działa|ności

Zasporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki.
Kierownik jednostki oruz człottkowie organu nadzorującego jednostki są zobowią.zani do
zapewnienia, aby sprawozdanie z działaIności spełniały wymagania przewidziane w Ustawie z
dnia 29 wrzęśnia |994 o Rachunkowości (Dz. U, z 2009 r. Nr l52, poz. 1223, z późn. zm.)
zwanej dalej Ustawą o Rachunkowości.

Moim zadaniembyło zbadartie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania
zasadami (poliĘką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzete|tie i jasno
przedstawia ano' we wszystkich istotlrych aspektach, sytuację majątkową i finansową jak też,
wynik finansowy jednostki oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę
jego sporządzenia.

n. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłem stosownie do postanowień:

1) Rozdziału 7 ustawy o rachunkowości .
2) Standardów rewizji finansowej wydanych ptzęz Krajową Radę Biegłych Rewidentów

w Polsce.

Badanie sprawozdania finanspwego zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby
uzyskaó racjonalną pewnośó, pozwalającą na wyrazenie opinii o sprawozdaniu. w
szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych ptzezjednostkę
zasad polityki rachunkowości i znaczących szacunków' oraz sprawdzenie w przewaŻającej
mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z |<tórych wynikają liczby i
informacje zawarte w sprawozdaniu f,tnansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania
finansowego.

Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrazenia
opinii.

1)
2)

3)

4)
s)

miarodajnej

(|)

(T
N
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Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia
słowne:

a) Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 3L.|2.20I4 roku, jak tei jej
wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01 .2014 roku do 3I.12.2014 roku,

b) Sporządzone zostało, we wszystkich istofirych aspektach, zgodnie z określonymi w
powołanej wyiej ustawie polityką rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) Jest zgodne z wpĘwającymi na treśó sprawozdania finansowego przepisami prawa i
postanowieniami statutu jednostki.

v. Sprawozdanie z działalności jednostki jest komplefire w rozumieniu afi. 49 ust.Z
Ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje , pochodzące ze zbadanego
sprawozdania finansowego' sąz nim zgodne.

Jerzy Migas nr 2546 kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie
sprawozdania finansowe go.

Jerzy Migas

Podmiot uprawniony do badania

sprawozdari finansowych

KIBRNT 1779

igas

VI.

n-u'iń1l',
77 L)
ut Jaln?7

Jeł.z
pocmiot

Kraków, 26 czerwca 2015 r.



FUNDACJAL.ARCHE

z siedzibą w Śledziejowicach

Jerzy Migas
BiegĘ Rewident

wpisany na listę KIBR pod nr 2546
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I. CZĘŚC oGÓLNA.

1' Jednostka objęta badaniem.

FUNDACJA L'ARCHE

z siedzibą w Śbdziejowicach 336, 32-020 Wieliczka'

2' Fundacja działa na podstawie Ustawy o Fundacjach i Stowarzyszen.ach oraz

Ustawy o działa|ności pozytku publicznego i wolontariacie. Fundacja prowadzi

działa|ność pozytku pub|icznego. Została Wpisana do KRs pod numerem

ooooo5 4452.

3. Badana jednostka dokonała otwarcia ksiąg rachunkowych 2014 roku

wprowadzając bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2014 roku prawidłowo, zasada

ciągłości bi|ansowej

4' Zarząd Fundacji jest ośmioosobowy.

Pzewodniczącym jest Pan Robeń Śmigie|.

5. Jednostka posiada:
- W systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON,

statystyczny n u mer identyfi kacyj ny 003902507,
- numer identyfikacyjny d|a roz|iczeń podatku od towarów i usług oraz podatku

akcyzowego NIP: 6761068380 .

6. Badaniem objęto sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31'12'2014 r'

które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1g.576.729,11 zł'

Nadwyzka przychodów nąd kosztami wynosi 771'392,97 zł'

7. Badanie przeprowadzono na podstawie umowy o badanie, zawańej pomiędzy

Zarządem a biegłym rewidentem.
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II. ANALIZAI oCENA SYTUACJI FINAI\SoWEJ I MAJĄTKoWEJ

1. ocena zvskowności.

Wskaźniki oceny zyskowności
Formuła ob|iczeniowa Nazwa Wskaźnika wańość wskaźnika

2012 r. 2013 r 2 0 1 4  r
wynik finansowy netto x I 00

przychody re spredaży prod'i tow lvskomośc sDŹedażv netto 7 .60/" -3.3% 6.5o/o
wynik finansowy netto x 100

maiątk (aktlva) osołm lvskomoŚó maiatku 2 ,2% -0.9% 5.7%
w1nik finansoły netto x 100

kmitał własnv 1yskomośc kapitdu własnego 4 .9% -2 .1% 11 .8%

r zyskowność sprzedaży netto

xt Zyskowność majqtku

8,00/o

6,O%

4,O%

2,0%

0,0%

-f,0%

-4,O%

201,3 r.

Przychody z działa|ności statultowej Wzrosty do 143,13 o/o, natomiast koszty rea|izacji

działań statutowych do poziomu 117,01 oń

Koszty ogółem Wzrosły do 118,57 oń, przychody ogółem do 143,12o/o.



MIGASJERZY
Podmiot uprawniony do badania sprawozdń finansowych

KIBR I779

Fundacja prowadzi rachunek zyskóW i strat na podstawle przepisów ustawy o
rachunkowości oraz Rozporząd zenia Ministra Finansów z dnia 15'11.2oo1r' W sprawie
szczegó|nych zasad rachunkowości d|a niektórych jednostek nie będących spółkami
hand|owymi, nie prowadzących działalności gospodarczą'

Przeciętne wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu statutowej
działa|ności odpłatnej pozytku pub|icznego, za okres ostatnich 3 miesięcy nie
puekracza |imitu wynagrodzenia określonego ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r o
działalności pożytku publicznego iwo|ontariacie ań.9 pkt.1 ust.2.
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OCENA ZMIAN POZYCJI RACHTJNKU ZYSKOW I STRAT W LATACJiIaOI}.}OI4
i :

2012 r. % strukturv 2013 r. % struktury 13-12 2014 r. % struKury 1+13
Pranchodv z działal ności statutowei 3 381 871.14 98.84o/n 3 704 084.81 99,7001 {09,5301 5 301 619.0'l 99.7001 143.1301

Pavchodv z działaności nieodołatnei PP 28031U.49 81,93% 27ffi243.25 72,Uol 96,540/o 3 690 590.89 69,4V1 136.3701
fzychody z działa|ności odpłatnei PP 392 256,60 11,460/o 400152,69 2,ffio( 102,010/o 470745.10 2,0001 117.UoĘ.
Pozostate ozvchoŃ 186 480.05 5,450/o 67 U7.fi 1.83%o 36.38% 236276.24 4.40/l u8,2501
Dotacje 523U1.37 901 506.78 172,100t
Zvsk ze zbvcia niefin.aktvwotł trwafuch 0,00% 6 000.00 0,160/ę 2 500.00 0.05% 41,670i
Przychody finansowe 39 632,58 0,00% 11224.U 1,700/, 28.32o/l 15 902,93 1,94o/l 141,6801
Przvchodv oqołem: 3421n3.72 100,00% 3 715 309,65 't00.0001 108,5901 5317 521.94 100,0001 143,120/.

2012r . % strukturv :flJ13 r. % struktury 13-12 20'14r. % strukturv 1+13
{oszty real izaci i działa statutorvch 2427 896.83 25Ę,650/o 3 t66 199.48 M,720/l 130ł1.l 37MU7,23 Ę87,95o/. 117.O1o/o
śosAy z działaności nieodptatnei PP 1 970 306.90 2061.81o/( 2709130.71 4141.9201 137.SU/c 3 069 872.59 3387.509 13.320/c
(osfv z działa|ności odołatnei PP 392 256.60 410.470/< ffi3471.25 555.7001 92.ffi%c 4029t5.42 444.Uol 110.8601
]ozostałe koszty 65 333.33 68.370t 93 597.52 143,1001 231829.22 255.8201 247.690/.
(oszty admi nistracyjne 623 450.12 19,9001 661 762.58 17,260/l 106,150/t 818 906,30 18.010/, 123.750/"
Ąmortyzacia 33 307.80 54 585.69 137 893.14
Zuzvcie materi ałoł i enerqi i 9 439.69 1,5101. 12437,4 1,880/< 131.7tr/c 13ffiO.21 1,ffio( 109.03%
Jsługi obce 95 561.86 15,330t 65 407.55 9.8801 ffi,450/o 90 623.53 11,0701 138.5501
)odat<i i opłatv 8 108.76 1.no I615,91 1.450/( 118,59%o 12885.29 1.5701 134,0001
Ąnagrodzenia 47 385.85 t1,rb"/( 479 828,29 72,5101 107,250/o 506 552,81 61,8601 105,5701
)ozostale 29 f f i . 16 4.7601 39 887,70 6,0301 134.55o/a 57 391.32 7.0101 143.880/(
rozostałe koszty 80 582,98 2,51oln 0,0001 0,0001 0,00%
(osztv finansowe 890,15 0,03% 6 019,97 0,160/ł 676,290/. 22575.4 0,5001 375,0101
(oszty ogÓ|em: 3 132 820,08 100,00% 3 833 982,03 100,0001 122,3801 4ffi128,97 100,0001 118'łITl
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f. ocena sytuacji finansowej i mąjątkowej.

l$anauekabka furmJaodieeriona lł\ffiwdcźnika

n12 2013 n14

]ieżacj płvnndci I
d<twaobrdorc

rcbo\,t/.krfikffininorrc ( bezfur szy) ffi7.72Yo 176.33o/o 639.46%

liezaei plvnncci ll
d<tnna Órrtortp-ząaw

do /.krffkffinirnrrc ( bez furdczy) ffi7.77/o 176,Wo 639.46%

]ieżacd ołvnndci l||
środ<i rieniężB + oa.wa .odo.obr.

abo,v.krfi kdni rurc ( bez f urduszv) Ę3.78/o 14.Wo 3.U%

Marlauekźlka formJadiczeniona Vtfuośćrrskźnika
m2 2013 n14

tdacii nriat<u oodern
pra'choŃ a smedażv orod. i tolv'

surra dÓrrłÓw 2łn NI pt

ąotaj i rrdat<u tnĄa|eqo
pra'choŃ a smedażv orod. i tolv'

a]d\ł^atn^de 33V< 3101 #t

ldacji nria0<u obrtonego
przlchody a smedażv prod. i tory.

d<tvuafrdorc 27401 3910/, e1o/l

ądąji rdeżpści( ofi|)

prz\cnmr' E smecEar' rm. I tov.
pBcidrTvśal na|ezrścj 57.S 4..75 23f.91

ądacii rceapści(wÓbÓ)
ptzeoglw sEln naEzEo - itro

praphcrtv a spzedał prod. i toal 6 Ą 2

ądarji rcborvbzai ( ryld)
ora/cncv E sprzeffą/ 0r@. I IoiV.

oraciehvśan abovrłłaĄ 16,7Ą 9.23 13,33

Rdacji rcborvbzai ( wdniadr)
orrecidlry śan abołi@ - 366
pra'chodv a smedał prod. i to,tl. 2 t 27
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Tabela zmian pozycji bilansowych

Lp. AKTYWA 2412 r. % struktury 2O'i.3 r. % struktury 2013t2012 2014 r. % struktury 2014t2013

1 . ĄKTYWA TRWAłf 'q7ffi 90r,79 89,33"1 11 846 713,23 92,60%t 121.330/, tl 924 364,09 87.8341 100.6601
Wartości niemateria|ne i prawne 0,0001 0.0001 0,00% 0,0001
rzeczowe akvwa truałe 9 763 901.79 100,00% 't1846 713,23 100,0001 121 ,3301 'tl 924 364,09 100,0001 100,6601

na|eżności długoterminowe
2 . ĄKTYWA oBRoTowE 1 165 803.92 10.67otr 946142.77 7. olt 81.1601 1 652 365.02 12.17otr 174,640/.

zapasy 0,0001 0,0001 0,0001

na|eżności i roszczenia 53 347.90 4.5801 24 618.75 2,600/l 46.150/l 21 30'.t.21 '1 .290/, 86,520t
inwestvcie krÓtkotermin owe 1 105 522.22 94,8301 911 663.07 96,3601 82,46%t 't 623289.17 98,24%t 178,0601

krÓtkoterminowe roz|iczenia miedzv 6 933.80 0,06% 9 860,95 0,0801 't42,22% 7 774.64 0,0601 78,840/<

ąAZEM AKTWI|A: 10929 705,71 100.0001 12 792 8s6.00 100.0801 117 .O5o/t 't3 576 729.11 100.0601 106.1301

Lp. AKTYWA 2012 t % struktury 2013 r. % struktury 2013t2012 2014 r. % struktury 20't4t20't3

1 . (AP|TAŁ WŁASNY 5871 003,84 53,7201 5 752 331,46 44,970/t 97,98'/l 6 528 942,83 48,0901 1't 3,5001
fundusz statutowy 5 582 320.20 95.08% Ę871 003.84 '102.060/t 105,170/t 5 757 549.86 88 , 19% 98,070/o
kapitał z aktuaIizacii 0.0001 0.00% 0,0001
wynik finansowy netto roku obrotow 288 683.64 4,92o/l 118 672.38 -2.06%t -41 ,1', lot 771 392.97 11 ,81o / l -650.0201

2 . ZOBOWIAZANIA I REZERWY 5058 701.77 46.280i 7 040 524.54 55.0301 't39.'t801 7 U7 786.28 51,g'.lo/l 100.10%
- rezerwv na zobowiazania 0,0001 0,0001 4 000.00 0,0601
- zobowiaza nia dfu ooterminowe 0,0001 0,00% 0,0001
- zobowiaza nia krÓtkobrminowe 243627.30 4.82V( 535 866.91 7.630i 220,3601 258 399,33 3.67o/t 48.',\30/.
- rozliczenia miedzvokresowe 48',t5 074.47 44.05%t 6 503 657.63 50,840/< 't35,070t 6 785 386,95 49.9801 '104.330/.

RAZEM PASYWA: 10 929 705.61 100.0001 t2 792 856.00 100.0001 117 .O5o/o 13 576 729.11 't00.0001 106.1301
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3. o cena ogólna

l|. Fundacja jest organizaĄąpoŹytku publicznego. Prowadzi działa|ność statutową W

Ęm rea|izuje zadanla pub|iczne zlecone . Zmniejszenie lub zwiększenie środków
przeznaczonych dla fundacji skutkuje anrriększeniem lub zmniejszeniem realizowanych
zadań społecznych' Fundacja nie jest nastawiona na Wypracowywanie zysku.
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uI. CzĘŚC sZCZEGÓŁowA.

1. Ocena systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

1'1' Jednostka posiada zasady po|ityki rachunkowości Wprowadzone przez Zarząd
spełniające Wymagania roaliązań Ustawy o rachunkowości.

1,2 Badana jednostka dokonała otwarcia ksiąg rachunkowych 2014 roku Wprowadzając
bi|ans otwarcia na dzień 1 stycznia 2014 roku prawidłowo, zasada ciągłości
bilansowej została zachowana.

1.3 Prowadzone księgi rachunkowe mozna uznać za rzete|ne, bezbłędne i sprawdza|ne
albowiem stwierdzono powiązanie zapisów w księgach rachunkowych z dowodami
księgowym i oraz sp rawozdan iem finansowym.

1.4 Usta|one są osoby do podpisywania dokumentów. Pracownicy posiadają zakresy
czynności.

1.5 W zakresie kontroli wewnętrznej stwierdzono jej zawęzenie do następujących
e|ementów:

- samokontroli
- nadzoru Zarządu jednostki

W zakresie tym stwierdzono rzetelność Ęestracji zdarzeń gospodarczych, przyjęte
procedury oraz obieg dokumentów pozwa|ają na szybkie wychwycenie zagrozeń.

' : :
1'6 Księgi rachunkowe-prowadzone są na z|ecenie przez biuro ,,P|us Minus'' w Krakowie.

TreŚć i wielkość zapisów W'poszczegó|nych okresach wykazywana jest w formie
wyd ruków komputerowych'

1.7 W zakresie prowadzenia zapisów stwierdzono zachowanie zasady chronologii
zapisów, jak również komp|etność przedstawionych do wg|ądu wydruków
komputerowych.
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2. Prawidłowość i rzetelność ujęcia składników majątkowych.

2.1 Aktvwa trwałe Wykazano w Wysokości

z tego:

- 11,924'346,09 zł

Jednostka posiada księgę inwentarzowąoraz tabele amońyzacyjne środków trwałych,

amońyzację usta|ono i naliczono prawidłowo.

2.2 Aktywa obrotowe wykazano w wysokości

w tym:

1.652.365,02 zł

rJ. AKrn|t/ATF{//AłE n13 %SruKurv 2014 %śrtkturv 14t13
I \^ańccj nigrgteridne i oravne 0,qfl o00l
il fuczorcakhnnatrvnłe 11ffi71B.n 100.tr1 119243f/-@ 1m.ocPl 1m.6601

1 .Gruntvwt6rp n678.14 0.%ol n678.14 0.2501 1m.trr
2.BLrh/r{d ifudo^,le 11 137 92.67 gl,uol 10881505.40 91.1101 97,#ol
3.t-hza&enia tectriczne i nnszrrv 359 835.49 3,Uol 5762fF..% 4.W 1@.1301
4 Śdkitranspotu 168S6.24 1.4301 257cB8'.e zlet 1Q.,2101
5. F@odałesrodki tn^ale 151 040,@ 1,2T1 179026.m 1.ffi 118.5301
6. Śtod<itrwalewbucbłie 0,tr1 17910.9r 0.1501
7 7ad{- srdki tnĄE|e w hdoil/ie 0,tr1 0tr1

ill t..ldeżnq*j dłwotenrinone 0.ry1 o,wt
Oqdem: 11ffi713.8 1@.Wl 11U243f/.@ 1m.0tr1 1m.6601

-p. ĄKIY/VAoBRoTo\^/E 2013 7o strtktun 2014 % s{rukturv20142013
t! NależncśGi krókdemi rcvve ?461ą75 1Wo 21n1.21 10t/o 87o/o

1 Na|eżności od iedn. pwiazanwfl 0% 0o/o
2.Na|eżnqści zMułu dosh\il i usłuq 24618.75 1ffio/o 21n1.21 1ffio/o 87o/o

pozycja prawidłowa,

l 0
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Lp, I trwestvcie krotkoErni ncrve 2013 7o śruktm 2014 %struldun2014t2013
ill srcdd pieniężre 911 663,08 1(fro/o 16232fp.17 1(fro/o 178.Wa
1.srodki pieniężnewkasie i banku 801 363.08 88% 1 538 4ffi.17 95o/o 191.98o/c
2. lnne środki oienieżne 110 300,00 12o/o 84 5m.00 5% 76,610/c
3. lnne aktrua pieniure 3m,00 0o/o
N l(rotrobnrf n<rire rczliczenia n 9 860.95 1o/o 7 774,U 1% 78,840/a

pozyila prawidłowa potwierdzonaw kasie inwentaryzaąą, na rachunkach bankowych Wyciągami

bankowymi.

2.3 Rozliczenia miedzvokresowe kosztów w kwocie 7.774,64 zł obejmują koszty

do roz|iczenia W |atach następnych'

3. Kompletność i prawidłowość ujęcia pas1vów wykazanych w bilansie

Pasywa Wykazano na kwotę - 13.576.729'11 zł

3.1 Fundusze własne wykazano w wysokości: - 6.528'942,83 zł

w tym:
- fundusz statutowy: - 5,757,549,86 zł

pozycja prawidłowa,
| . :

;  Ł . !

- nadvlyŻka przychodóW nad kosztami - 771,392,97 zł

pozycje prawidłowe,

3'2 Zobowiazania i rezerwv Wykazano w wysokości: - 7.047 '786,28 zł

l l

tym:
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zobowiązan ia krotkote rm i nowe 258.399'33 zł

pozycje prawidłowe,

. roz|iczenia międzyokresowe przychodów 6.785.386,95 zł

pozycje prawidtowe, stanowią je dotacje otrzymane na zakup i modernizacje środków

tnn'ałych |oz|łczane w czasie.

Niniejszy rapoń |iczy 12 stron, wszystkie oznaczone i podpisane przez biegłego

rewidenta.

lll'|
o"#,ffi/H?:*.,.
,,,,ffi$/'ul1^,n,

Kraków, 26 e.zerwc.a 2015 r.
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Urząd Skarbowy w Wielicżce
StanowiskoNró

H zots -oz- o$
Nr................ .........."..... " "/.. ".

1. Fundacja L'ARCHE z siedzibąw Śledziejo*icach336,32-OfO, gm. Wieliczka Z!Lo...,..oo.u.".p(|dpiS ".,.,G"

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne
sprawozdani a fi nansow e, jak teżz ni e sporząd zaj ący ch takich sprawozdań)
a) Fundacja L'ARCHE Wspó|nota w Sledziejowicach _ Sledziejowice 83, 32-020 Wieliczka
b) Fundacja L'ARCHE Wspólnota w Poznaniu - ul. Polańska I3a,6I-614 Poznań
c) Fundacja L'ARCHE Wspólnota we Wrocławiu - ul. Jutrosińska 29,5I-I24 Wrocław
d) Fundacja L'ARCHE Wspólnota w Warszawię _ ul. Parkowa 13117 m.I42,00-759 Warszawa

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:
odpłatna działa|nośó statutowa - 87, , , całodobowa opieka nad osobami z niepełnosprawnością
intelektualną
nieodpłatna działalnośó statutowa - 88' , , działa|nośÓ zwięana z przystosowaniem zawodowym
osób z niepełnosprawnością intelektualną popruez prowadzenie warsztatów pracy d|a osób z
niepetnosprawnością

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data
wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
a) sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmieścia, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rej estru Sądowego
b) data rejestracji: ff .10.f001r.
c) numęr KRS: 0000054452
d) REGON:003902507

5. Danę dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko wedtug aktualnego wpisu w rejestrze
sądowym oraz funkcja)
* Robert Śmigiel - Przewodniczący Zarządu
* Wojciech De Doliwa Zieliński - Członek Zarządu
* Andrzej Nowotny - Członek Zarządu
* Jerzy Heydel - Członęk Zarządu
x Bojana Bujwid-Sadowska - Członek Zarządu
* Maciej Przyślewicz - Członek Zarządu
* Wojciech Frontczak - Cztonek Zarządu
* Magdalena Kotowska - Członek Zarządu
* Dariusz Grzegorek - Cztonek Zarządu

6. określenie celów statutowych organizacji:
Świadczenię pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną w szczególności przęz
zakładanię iutrzymanie ośrodków umozliwiających życie we wspólnocie o charakterze rodzinnym,
rozwój indywidualńy we wszystkich płaszczyznach, organizowanie pracy stosownej do ich
możliwości oraz octutnę i promocję zdrowia polegającą na organizowaniu opieki medycznej i
rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelęktualną- w oparciu o zasady karty L'ARCHE.

7. Wskazanie okresu trwania działalności, jeżeli jest on ograniczony w statucię
* brak ograniczenia o okręsie trwania dziatalności organizacji

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres : od 1 sĘcznia 20I4 r. do 3] grudnia 20l4

.Samodzielna Kpięgowa

A
'2s.14,"^-i Lą*_-

Ew-a Zuroulsha.', '.,^.:l ' .rl *;ę *rv PtłoatkońVcr,':'.l.';,| ;' ł, 1 lfiĘHltt fli.;j - :
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9. Wskazanie' ze sprawozdanie finansowe zawiqadanełączne, jeżze|i w skład organizacji wchodzą
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnę sprawozdania finansowe. Roczne
sprawozdanie finansowe obejmuje cztęry Wspólnoty L'ARCHE' które sporządzają samodzielne
sprawozdania fi na4sowe.

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzonę przy zatozeniu kontynuowania
działalności przez organizację w dającej się przewidzieó przyszłości oraz czy nie istnieją
okoliczności wskazujące na poważne zagroienia dla kontynuowania przezniądziałalności.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy załoieniu kontynuowania działalności przez organizację,
co najmniej 12 miesięcy i dłuiej.
Nie są nam Znane okoliczności, które wskazywatyby na istnięnię powaznych zagrożen d|a
kontynuow ania przez organizację działalności.

1 l. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w Ęm metod wyceny aktywów i
pasywów (takŻe amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowęBo oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowęgo w zakresie, w
jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciryły, dokonując w kolejnych
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów
i pasyrvów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się
wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak' aby za kolejne lata informacje z nich
wyn ikaj ące były porównywalne.
Wycena aktywów i pasywów odbywa się w następujący sposób :
- składniki majątku (środki trwałe' środki trwałę w budowie, wartości niematerialne i prawne)
nabywane z zewnątrz wyceniane są według ich cen nabycia; składniki majątku wytworzone we
własnym zakresie wyceniane sąwedług rzeczywistego kosztu ich wytworzenia;
na dzień bilansowy składniki majątku firmy wycenia się w kwocie neffo, tj. pomniejszone
o odpisy amortyzacyjnę oraz odpisy ztytdlu utraty trwałej wartości;
- udziały w innych jednostkach - wedtug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z t5Ąułu utraty
trwałej wartości;
- inwestycje krótkoterminowe - wedtug ceny nabycia lub ceny rynkowej, w za|ęzności która jest
niŻsza:
- rzeczowe sktadniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia;
- nalężności i udzielone poŻyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożności;
- zobowiązania - w kwocie wymaganej zaptaty, z zachowaniem zasady ostrozności;
- ręZęrvly - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
- udziaĘ (akcje) własne - wg cęny nabycia;
- Fundusze - wedtug wartości nominalnej;
Na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów.
odpisy amortyzacyjne dokonywanę sąw oparciu o stawki podatkowe.
Srodki trwate i wartości nięmaterialne i prawne o wartości nie wyższej niż 3.500,00 złumarzane są
jednorazowo w mieg!ągu przyjęcia do użytkowania. Sktadniki majątku o wartości wyŻszej niŻ
3.500'00 zł amortyzowanę są od następnego miesiąca po przyjęciu do uzytku. Zakupy materiałów
podstawowych przeznaczonych do ' prowadzenia bieŻącej działa|ności fundacji odpisywane są
bezpośrednio w koszty.

Śledziejowice 3 l.03.2015 r.

FUNDACJA L:\RCHE
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Nazwa pozycji
Na koniec roku p,
2014-r2-3r

Na koniec ub. roku, --""...". " ".DOqDrS"..20L3-12-3L'

Aktywa trwałe LL924 3il.09 LL8457L3,23
Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

KoszĘ zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,0c
Wartość firmv 0,00 0,0c
Inne wartości niemateria|ne i prawne 0,00 0.0c
ZaIiczki na Wartości niemateriaIne i prawne 0,0c 0,0c

Rzeczowe aktvwa tiwałe 11924364,09 r!8467L3,23
jrodki trwałe 11 906 453,15 10 866 200.3r

lrunW (w Wm prawo uzvtkowania wieczvstego gruntu) f9 678.t1 29 678.tt
)udvnk i .  |oka le  i  ob iek tv  inżVn ier i i  l adowe i  i  wodne i 10 864 505.4( LO 0L9 3ZO,Z1
rrzadzenia techniczne i maszvnv s76 20s.2( 620 428.4(
rodkr transportu 257 038,31 168866,2t
nne środki trwate r79 026.0! t  90t,r

l rodki trwałe w budowie 0,0c 966 919,11
ZaIiczki na środki trwałe w budowie L7 9L0,94 13 593,7t

Należności dłusoterminowe 0.0( 0,00
Od ied nostek oowiaza nvch 0,00 0,0c
Cd pozostatych jednostek 0,00 0,0c

lnwestycje długoterm inowe 0,00 0,00
Nieruchomości 0,00 0,0c
Wartości niematerialne i prawne 0,0c 0,0c
Długoterminowe aktvwa finansowe 0,00 0,0c

v iednostkach powiazanvch 0;{J( o.oi
rdz ia tv  lub  akc ie 0,0( 0,0(
inne paDierv WartościoWe 0.0( 0.0(
:dzieIone oożvczki 0,0( 0,0(
inne dłusoterminowe aktvwa finansowe 0.0( 0.0(

v oozostafuch iednostkach .0,0( 0,0(
rdz ia lv  lub  akc ie 0.0( 0,0(
lnne oaDrerv wanoscrowe 0.0c 0.0(
udzielone pożVczki 0,0( 0,01
inne dłusoterminowe aktvwa finansowe 0,0( 0,0(

I nne inwestvcie dtugoterminowe 0.00 0,0c
Dtusoterminowe rozliczenia miedzvokresowe 0,00 0,0c

Ąktvwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,0c
I nne rozl iczenia miedzvokresowe 0,00 0,0c

Aktywa obrotowe L652365,02 946 t42,77
lzapasv I 0,00 0,00

Materiaty 0,00 0,0c
Półproduktv i produktv w toku 0,00 0,0c
Produktv gotowe 0,0c 0,0(
Iowary 0.00 0.0(
Zaliczki na dostawv 0,00 0,0c

Należności krótkoterminowe 2L301,21 24 6L8,75
Należności od iednostek powiazanvch 0,00 0.0(

tvtułu dostaw i usłus. o okresie sołatv: n n 0.0(
do 12 miesiecv 0.0(
ooWVżei 12 miesiecV 0,0( 0,0(

Ine 0.00 0.04
Na|eżności od pozostałvch iednostek 21301,27 24 6r8i,7:

tvtułu dostaw i usłUg, o okresie spłaty: fOf23;2! t;20 013,5:
do 12 miesiecv zo 223.2! 20 013.5:
ooWVżei 12 miesiecv 0.0( 0.0c

tvtuIU oodatkóW. dotacii. ceł. ubezoieczeń sootecznvch i zdrowotnvc 0,0( 2 s81,1E
nne t 077 .9i f of4.0t
lochodzone na drodze sadowei 0.0( 0,0c

Inwestvcie krótkoterminowe 1,623 f89,r7 911 663.07
Krótkoterminowe aktvwa finansowe 7623 289,71 91r.663,0;

v iednostkach powiazanvch o,0t 0.fi

ldz iałv  lub  akc ie 0.0( 0.0c
inne papierv wańościowe 0.0( 0.0c
udz ieIone pożvczk i 0,0( 0,0t
inne krótkoterminowe aktvwa finansoWe 0.0( 0.0c

idnestbenh,r 0.0t 0,0{Sa ffil#r,
// Ąvj\Y
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jdz iałV Iub akc ie 0,0c 0,0(
nne papiery WartościoWe 0.0( 0.0(
udzieIone oożvczki 0,0( 0,0(
inne krótkoterminowe aktvwa finansowe 0,0( 0,0(

; rodk i  p ien ieżne i  inne akwwa p ien ieżne L623289,1 911 663.0;
środk i  p ien ieżne W kas ie  i  na  rachunkach 1 538 489.1 801 363.0
i nne  Ś rodk i  D ien ieżne 84 500,0{ 110 000,0(
inne akwwa pienieżne 300.0( 300.0(

I nne inwestvcie krótkoterminowe 0,0( 0,0c
Krótkoterminowe rozIiczenia miedzvokresowe 7 774,6t 9 860.99

13576729,1L 12792 856,00

5 871 003,84

k (strata) netto -rL8 672,38
z zysku netto w ciagu roku obrotowego(wieIkość

na zobowiazania

na świadczenia emerytaIne i podobne

zania krótkoterminowe

podatków, ceł, ubezpieczeń i innvch świadczeń
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Rachunek zysków i strat (wariant Nr..................

)

2
3

2

Nazwa pozvcii
Na koniec roku
20t4-L2-3L Roku 2013-12-31

Przvchodv netto ze sorzedażv i zrównane z nimi. w tvm: 0,00 0,0(
)d iednostek powiazanvch 0,00 0,0(
)rzvchodv netto ze sprzedażv produktów 0,00 0,0(
.m|ana stanu produktÓw (zW.ększenie -  wartośĆ dodatnia,  zmniejszeni(
łartośc uiemna) 0,0c 0,0(
(oszt wWworzenia produktów na wtasne potrzebv iednostki 0,00 0,0(
)rzvchodv netto ze sprzedażV towarów i materiałów 0,00 0.0(

Kosztv działalności operacvinei 818 906,30 66L762,58
Ąmortvzacia L37 893,74 54 585,6S
ZużVcie materiałów i enerei i 13 560,21 72 437,4t
Jsłuei obce 90 623.s3 65 407,5:
)odatk i  ioptaW,wtvm: If 885,29 9 615,91

podatek akcyzowy 0,0c
'/y'ynagrodzenia 4L4509,67 428 754.0!
Jbezpieczenia społeczne i inne świadczenia 92 043,1,4 5L 674,2Ą
)ozostałe kosztv rodzaiowe 57 391,3f 39 887,7(
//artość sprzedanvch towarów i materiałów 0,00 0,0(

zvsk (strata) ze sprzedażv (A-B) -818 906.30 -66L762.58

Pozostałe przychody operacyjne 5 301 619,01 3 704 084.81
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwatych 2 500,0c 6 000,0(
)otacie 901 506,78 5f3 847,31
nne przvchodv operacvine 4397 672.23 3174 243,41
)rzychodv z działaIności nieodptatnei pożWku pub|icznego 3 690 590,89 2 706 243,2!
)rzychody z dziataIności odpłatnej pożytku pubIicznego 470745,r0 400 1s2,65
nne przvchodv operacvine 236 276,24 67 847,5C

Pozostałe kosztv operacvine 3704 647,23 3 166 199,48
;trata ze zbvcia niefinansowych aktvwów trwafuch 0,0c 0,0(
\ktua Iizacia wańości aktvwów niefinansowvch 0,00 0,0c
nne koszw operacvine 3704 647,73 3 166 199.4t
(oszW działaIności statutowei nieodptatnei 3 069 872,s9 2709 L30,71
(oszW działaIności statutowei odptatnei 402945,42 363 471,2!
nne koszw operacvine 23L829.22 93 597.52

Zvsk (strata) z dzia|aIności operacvinei (c+D-E) 778065.48 -L23877,25

Przvchodv finansowe 15 902,93 LL224.8Ą
)ywidendy i udziaty w zyskach, w tym: 0,00 0,0(

rd ied nostek powiaza nvch 0,00 0,0c
)dsetki, w Wm: 3 199,00 t7 197,82

rd ied nostek powiaza nvch 0.00 0,0c
lvsk ze zbvcia inwestvcii 0,0c 0,0c
\ktuaIizacia wartości inwestvcii 0,00 0,0c
nne 72703,93 33,02

Koszty finansowe 22575,44 6 019,97
Odsetki, w tvm: 25,48 46,8Ą

lIa jednostek powiazanVch 0,00 0,0c
Strata ze zbycia inwestvcji 0,00 0,0c
Ąktualizacja wartości inwestvcii 0,00 0,0c
l nne 22549,96 s 973,L3

zysk (strata) z działalności ggspodarczej (F+G-H) 77L392,97 -LL8672,38

ń/ynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.|.-J.||.) 0,0( 0,00
Zyski nadzwyczajne 0,0( 0,00
Stratv nadzwvczaine 0,0( 0,0c

Zvsk (strata) brutto (ltJ) 77L392.9i -tL8672.38
)odatek dochodowy 0,0( 0.0(
)ozostate obowiazkowe zmniejszenia zvsku (zwiększenia stratv) 0,0( 0,0(

Zysk (strata) netto (K-L-MlrIo lJorer|rriul Płlrt 77L392,91 -LL8672,38

s l ł



1 .

1)

Dodatkowe informacje I objaśnienia

Tabelanr I Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych :

Tabela nr 2 Zmiany wartości umorzenia środków trwafuch :

Urząd Skarbowy w Wielicz.;e
Stanowisko Nr 6

H 206 -oz- os
Nr.........
4L.............podpis....

Lp

N azwa

9rupy
rodzajowoj

środkóiv
trwałyah

Stan na
początek

roku

Zwiększenie wartości
początkowej

ogółem zwięt
szenie

wańości
począt.kowoj

Zmniejszenie wartości
początkowej

ogółem
zmn iójszenio

wartości.
początkow€j

wąrp5c
początkowa -

stan na
konioc roku
o b rotoweg o

w9g0 ( 4 + 5 + 6 ) ( 8 + 9 + 1 0 ) ( 3 + 7 - 1 ' t . )

cja Przychody
przomto.

szcz €n i9 zbycie likwidacja I n n e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 'to '11 1 2
1 !rwty 29 678.14 0,00 0.00 0,0( 0,00 0,0( 29678,1.

2. }udynh i ld€|e 11 418 3,2 0,0( 0.0( 1 184 590,9t 1 1&1590,9 0,0( 0.fl 0,o 0,0( 12Ń28g'1

3.
)rz&.qia
6h. irczlny 675 zltE,s: 0,0( 5$O.A 0,0( 5 330,6( 0.q o,q 0,0( 0,q 680 8.17,1t

4
;rodi
trspońu 619 670,& 0,0( 137 649,5( 0,0( 137 649,9 r30 756,9( 0,0( 0,0( 130 756,9( 626 563.3

5.
me środti
rBe Ę7,7| 0,0( 24024,q. 147 63..,tl 171 658,1( 0,q 0,q 0,0( 0,o n7 125.9

6.
srodti trud€ w
oudąłe $6919,1 0,o 0.q -$6919,1 -966 919,11 0.q o.q o,q 0,q 0,o

7.

aaliaki m
irodL trude w
'Wąe 13 593,7t 0.9 43'17,'l( 0,0( 4 317.1( 0,0( o,q 0,0( 0,0( 17 910,9
ąAzEM 13 819 079,35 0,00 171 321,3i 365 305,91 536 627,23 't30 756,99 0.00 0.0( 130 756'9 € 14 224 949,59

Umożenio zvt.ękgm|a wdągu
aięktaie

umoEenia Umożąie Wańoś.! n6tto

Lp

Naw grupy

rcdajoEj

środków

trudlFfl

-$an na
poeątek rc|G
ob.otou€go rcku obrctoEgo ( 4 + 5 + 6 )

-śan na
konis rcku
obrctoupgo gdadnikówakt}łłówe umoEgnia

moń}Eaga
a rok

obrotou/y Inne

( 3 +  7 - 8 )
roku

obrotou€go
stan na koni€c

rcku obrctoEgo

aktualiad (3- 13) (12 - rs)
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 1 1
1 . Grunty 0,00 0,00 0,0( 0,00 0,q 0.q 29 678,14 29 678,14

2. ludynh i lokale 1 398 942,9i 0,0( 339 405.71 0,0( 3392m5,7{ 0,0 't 78U8.71 1o 019 320,26 10 864 505,40

3.
Jrzą(tssia
sh. I mztny 55 058,0: 0,0( 49 553'8Ś 0,0( .19 553,& 0.0( 104 611,9 620 428,49 576 205.26

4.
)rodL
rffiponu ,150 804,5! 0,o 49 4n,4: 0,0( 494n,41 130 756.S 369 525,0 168 866,24 257 038,32

5.
re środk
ilde 67 560,5t 20539,21 0.0( 20 539,2( 0,q 88 099,8 27 907.19 179 026,03

6.
3rodl{ f\ dew
)t|dąĄie 0,q 0.q 0,0( 0,0( 0,o 0,0( 0,q 966 919,1  1 0,00

7.
irodh trrełe w
nJdąłe 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0.q 0,0 0,fi 13 593,78 't7 910,94
RAZEM I 972 366,14 o.00 458 976,35 0,00 458 976,35 30 756,99 2 300 585,50 11 446 713,21 11 924 364,09



Tabela nr 3 Zmiarry wartości niemateria|nych i prawnych

L

:

Nazwa grupy
wa]tości

Sstan na
początek

roku

Zwiększenie wartości
początkowej

u9qem
zwięk-szenió

wartości
począt-kowej

Zm niejszenie wartości
początkowej

zmnio jszgn io
wańości

początkow6j

stan na koniec
roku

obrotowego

h i prawnych ( 4 + 5 + 6 ) ( 8 + 9 + 1 0 ) ( 3 + 7 - 1 1 )

aktualizacja Przychody
PJZ9r t t l9 -

szczenie zbycie likwidacja t n n e

I 2 3 Ą 5 6 7 8 9 1 o 1 1 1 2
(6zty
:alqrczonych prrc
oMlo^óph 0,0( 0.0( 0,u 0,0( 0.0( 0,0( 0.cx 0,0 0,q 0,0(

ryańoŚc fi rffry 0,q o,o 0,0( 0,q o.o( 0,0( 0.fr 0,o 0,q 0.o
nne reńości
ilereterialne i
f,Me 9270,9' 0,0( 0,0( 0,q 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 9270,9

4

laliel{ mrertośd
ilemterialne i

rMe 0.0( 0.0( o0( 0,0 0,0( 0,0( 0,0( 0,0r 0,q 0,0(

Tabela nr 4 Zmiany wartości umorzenia wartości nięmatęrialnych i prawnych :

2|Waftość qruntÓw użvtkowanvch wieczvście

Nff igrupy

Wńośoi

umoŹenie zwę|ęenia wciągu
auę|ęffie
umożenia UmoEąie W ańość netto

Eńości niemątgia|n}rh i
prawreh

L
p

poę{ek rcku
obrctorego roku obr( ( 4 + 5 + 6 ) obrotorego

prMlph

aKualizacia inne

( 3 +  7 - 8 )

$il na

|otątok rokl

obrctowgo

śan na konirc
roku obrotorego

rok obrotow (3- 13) (12 - 1s)
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

K6zty
zal@irczontch p.rc
rozrctowch 0,0( 0.0( 0,0( o.o 0,q 0,o 0,0( 0,o 0,q

r'Vańośc f rmy 0,u 0,0( 0,0( 0,o 0,q 0,o 0,u 0,o 0.d

3

|nneMńości

nlemterialne i

ffMe 9270,91 0,0( 0,0( 0,q 0,0( 0,o 9270,91 0,q 0.q

za|ięli mreńośd
iereterialne i
TME 0,0( 0,0( 0,o 0,0( 0,0( 0,o 0,0( 0,o 0.q

Lp .

Trośó

Wyszcz €gó| n ienie

Stan na Zmiany stanu w trakcie Stan na

(nr działki' nazwa}
PocząlgK rońu

obrotowego kon iec loku

obrotowogo

zwiększonia zmn iejszania ( 4 + 5 - 6 )

1 2 3 4 5 5 7
'I

lz ialka 1065 w'
)br.2 Wieliczka

rowiezchnia (m2) 497,O0 0,00 0,0c 497,0C

ńr'ańośó (zł) 36 100,00 0,00 0,0c 36 100,0c
2

Powierchnia (m2)

Wańośó (zł)

W
\ ji(, 

,Ł,'-
/^=



3| WartoŚc nieamortvzowanvch lub nieumarzanvch przez iednostkę środków
trwałvch, użvwanvch na podstawie umów naimu, dzierŻawv i innvch umÓw, w tvm z tvtułu umów
leasinqu

Środki trwałe nieamorĘzowane tub nieumarzane

4| . Zobowiazania wobec budżetu państwa lub iednostek samonadu tervtarialnego z tvtułu
uzvskania prawa własności budvnkÓw i budowli

5| Dane o zwiększeniach iwvkorzvstaniu funduszu statutoweqo

Wy szczególnienie

Fundusz

statutov,y z aktmlizacjr lrryceny

| .  Stan na początek roku obrotowego 5 871 003,84 0.00

a. zwtększenia 264 675,19 0.00

- zzysku 264 672,52 0,00

- lnne 0,00

b. zmniejszenia 378 129,17 0,00

- pokrycie straty 377 658,00 0,00

- lnnę 4 ' 7 1 , 17 0,00

2. Stan na koniec okresi iobrotoweqo 5157 549,86 0.00

6| Stan na poczatek roku obrotoweoo, zwiekszenia i wvkorzvstanie oraz stan końcowv
kapitałÓw (funduszv| zapasowvch i rezerwowvch, o ile iednostka nie spolzqdza zestawienia
zmian w kapitale (funduszu| własnvm

Lp. Grupa według KST Stan na początek roku
obrotowego

Zmiany w trakcie roku obrotowego S tan  na  kon i e c

roku obrotowego

zw i  ęk s zen  i a zm n r  e J  s ze  n  r a ( 3 + 4 - s )

, 3 4 6

0,00 0.00 0 ,00

2 0 ,00 0,00 0,00 0,00

Pozabilansowe zobowiązania z tytułu uzyskania prawa własności nieruchomości
zobouiąnnia Wobec budżet u
)aństm 0,0c 0,00 0,00 0,00
Zobowią2nia \łobec
ednostek samorządu
erytorialnego 0,0c 0,00 0,00 0,00

3. zobowiązania ogół €m 0,0c 0,00 0,00 0,00

- 5 -



Zmiany stanów kapitałów (funduszy) innych niż podstawowy

Lp.

Rodaj kapitalu

(fundusa)

Sts n na

początek roku

o brotow€go

zrvięksrcnia w ciągu roku obrotowego

agro pod'iał łsku dopłaty lme

ratm

( 4 + 5 + 6 + 7 )

, 3 4 5 6 7 8

I Zapasowy 0,00 0,00 0,00 0,0c 0 ,00 0,00

f Rezemowy 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

3 Z aktualizacji wyceny 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Znniejsania w ciągu roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

pokrycie straty

ilrot

doplal dyvidendy Inn€

taEm ogólem

( 9 + 1 0 + 1 1 + 1 2 ) ( 3 + 8 - r 3 ) udzialy (akcje)

9 1 0 l t t 2 l 3 t 4 1 5

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

0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

0,00 0,00 0.0c 0,00 0 ,00 0"00 0,00

7| Propozvcie co do sposobu podziału zvsku lub pokrvcia stratv za rok obrotowv
Propozycje podziału zysku za rok obrotowy

Lp. Wyszczególnienie Kwott

Nierozliczony wynik z lat ubiegĘch (w Ęm skutki koreĘ błędu lub poniesienia straty na
sprzedaĄ bądź umorzeniu u działów l akcji własnych)

0,00

2 . Zysk netto 771 392,97

3. Proponowany podział zysku:

a) pokrycie straĘ z lat ubiegĘch

b) wypłata dywidendy (uż wyptacona dywidenda)

c) zwiększenie kapitatu zapasowego

d) zwiększenie kapitału rezerwowego

e) zwiększenie funduszu podstawowego

f) wypłata nagród' premii

g) zasilenie funduszy specjalnych

h) inne (np. darowizny)

0,00

0,00

0,00

0,00

77t 39f,97

0,00

00,00

0,00

4 Niepodzielony zysk 0,00

/rk
-V

Propozycje pokrycia straty za rok obrotowy

Nierozliczony wynik z lat ubięgłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty
m sprzedaży bąclz moęęniu udziałów/akcji własnych)

Proponowme zódła poĘcia:

a) kapitał upsowy

b) kapitał rezemowy

c) kapitał podstawowy

d) dopłaty wspólników (o ile pzewiduje to mowa spółki z o.o.)

e) inne (np. emisja dodatkowych akcji po cenach rynkowych wyższych od wartości nominalnej)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

W



4. INiepokryta strata 0,00

8) Dane o stanie rezerw wedłuq celu ich utworzenia na poczatek roku obrotoweqo,
zwię ksze n iach, wvkorzvstan i u, rozwi azan i u i stan ie koń cowvm

9l Dane o odnisac;h aktualizuiacvch wartość nalezności, ze wskazaniem stanu na poczqtek
roku obrotoweqo, zwiększeniach, wvkorzvstaniu, rozwiazaniu i stanie na koniec roku obrotoweqo

Rezerwy na koszty izobowiązania

Lp. W1snrgólnienie

Stan na

pocątek roku

obrotowego

Zrięksrcnie w ciągu

ro ku

Wykorrystanie w

ciągu roku*

Roaiąanie

wc i ągu  r o ku**

Stan na

koni€c roku

obrotowego

I 4 5 6 1

I RezeNy długoteminowe ogółem
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

_ na świadczenia ererytalne i oodobnę
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

_ na pozostałe koszty
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f Rezevy krótkoteminowe ogółem

0,00 4 000,00 0.00 0.00 4 000,00
na świadczenia emrytalne i podobne

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
na pozostałe koszty 0,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00

3 . ogólem rerrry 0,00 4 000.00 0,00 0,00 4 000,00

Rezeruva na odroczony podatek dochodowy

Lp. Wysrrcgólnienie

Rezerwy zarachowane w c iężar Ak t ywa  odn i e s i one  na

vryniku finansowego kapitalu (fmdusa)

vyynik finansoły brutto
ka pital

kwota ogó|em
w tym: odpisy (fundusz) wlasny

aktualiając€ aktlea

3 4 6 7

Stm na początek loku obrotowęgo 0.0c 0.0c 0,0( 0,00 0,0(

w tym z tytułu stlat z lat ubiegłych 0,0c 0,0( 0,0( 0,00 0,0(

z Stm na koniec roku obrotoweso 0,0c 0,0c 0,0( 0,00 0,0(

w tym z tytułu stlat z lat ubległych 0,0c 0,0c 0,0( 0,00 0,0(

V""t-
- 7  -



Stan odpisów aktualizujących wańośó naIeżności

Lp
Grupa naIeżności

Stan na zmiany stanu odpisó,v w ciągu roku obrotowego Stan na
PqgząfgK r oKu

obrotowego

zwiększenia wykorzystanie

uznante
Ń9 l | |eU ]ońu

obrotowego

za  2będne

1 2 3 4 5 6 7

'l 0,00 0,0c 0,00 0,0c 0,0c

2 0,0c 0,00 0,00 0,0c 0,00

10| Podział zobowiazań dłuooterminowvch wedłua pozvcii bilansu o pozostałvm od
dnia bilansoweqo. przewidvwanvm umową, okresie spłatv:

Zobowiązania według okresów wymagaIności

Lp

Zobowi n t a

okres wymaga|ności

Razemdo 1 roku
pow]rJ powyćJ powyżj

wobec I roku do 3 la l 3 lst do 5 la l 5  l a t

s t an  na

B O BZ B O BZ B O B Z B O B Z BO B Z

Jednostek

powiązmych:

a) z tytułu

dostaw i usług

0,0c 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,0( 0 ,00 0,00 0,00

o) rnne 0.00 0,00 0.00 0,00 0,0c 0 ,00 0.00 0,00 0,00 0,00

z , ozostałych

ednostek:

a) kredyty i

poży czki

0,00 0,00 0,00 0,0( 0.00 0,00 0,o( (.),oo 0,0c 0 ,00

b) z tytułu erisji

dłu:żnych

papielów

wartościowych

0,00 0,00 0.00 0,0( 0,00 0,00 0,0c 0 .0( 0.00 0.00

c) inne

zobowiązmia

fnmsowe

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,0( 0,0c 0,00

d) zaliczki

otrzyme na

dostawy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0( 0 ,0c 0 ,00

e) zobowrązmra

wekslowe

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,0( 0,00 0,00

r) z ryruiu
podatków, ceł'

ubezpieczeń i

innych

świadczeń

0,00 0.00 0,00 0,oc 0 ,00 0,00 0,00 0.0( 0.00 0,00

g) z tytułu

wynagrodzeń

0,0( 0 ,0c o,0o 0,00 0,00 0.00 0,00 0,0c 0 ,00 0,00

h )  r nne 0,0( o,oc 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,0( 0 ,00 0,0c

11) Wvkaz istotnvch pozvcii czvnnvch i biernvch rozliczeń miedzvokresowvch

- 8 -
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lstotne pozycje roz|iczeń międzyokresowych

Lp.

Wyszczegó|nienie (tytuly)
S tan  na

początek koniec

I Ogółmczynnerozlrczeniamędzyokręsowekosztów (aktywabl lansu poz

4.V.2 oru B.IV), w tym

9 860,95 7 774,64

- koszty uruchonenla nowej produkcJr 0,00 0 ,00

opłacone z góry czynsze 0,00 0,00

prenureraty 4 ) )  A O 492,80

polrsy ubezpieczenia osób i składników mJątku) A  / ' ś \  1 7 ś  ' 5 ń  ? s

- pozostae 4 972,82 2 025"49

z ogółemrozl1czenla mędzyokresowe plzychodów (pasywa b1Imsu _ poz. B. lV),

w tym

(na|eży wyszczególnic ważl iejsze lyIuły 6gurujące w księgach rachunkowych.

n D . :

u,uu 0,00

- ujema wartość f nny 0,00 0,00

_ wielkość dotacj i  na budowę środków trwałych, na prace roaojowe 0,00 0,00

- warlość nieodplatnie otrzymycb środków tvalych) 0,00 0,00

3. ogó|em cz1me rodicrcnia międzyokresowe przychodów (akĘva bilansu

_ poz A.v.2 oraz B. lv l  w Ęm zt]ću|u dlugotrwa|ych umów o uslugi 0,00 0,0c

Lp.

Kwota Kwota abe4iemnia Na akĘryach trualych Na akĘMch obrototTch

mbowiąania

na na na na na na na na

początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku

I Weks le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Hipotęka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

3 astaw, w tym zastaw

!ktrbowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Ą lnn€ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

5. )gółem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

12| Wvkaz qrup zobowiazań zabefpieczonvch na maiqtku iednostki (ze wskazaniem jego rodzaju|

Wykaz zobowiązań zabezp.eczonych na majątku

13) Zobowiqzania warunkowe, w tvm rÓwnieŻ udzielone przez iednostkę qwarancie
i poreczenia, także wekslowe: odrebnie naleiv wvkazac informacie dotvczące qwarancii
i poręczeń wobec iednostek powiazanvch

Warunkowe zobowiązania wobec Wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.

Tytu| abowiąanil wa rukowego

Stan

na początek na koniec

roku obrotowego roku obrotowego

I
Udzielone gwaocje i  poręczenia'  w tym

0,00 0,0(

dzlelone dIaJednostek pow1ązoych 0,00 0.0(

z Kaucje i  wadia

0.00 0.00

3 Indos weksl i
0,00 0,0{J

ą zaw Ttę' |ecz jęszcze niewykonme mwy
0,00 0,00

5 . Nieuame roszczenia wierzyciel i
0,00 0,00

6 Inne
0,00 0,00

7. OgóIem
0.00 0,00

Zp
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2. Informacje i objaŚnienia do rachunku zysków i strat

l) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj' eksport) przychodów netto ze
sprzedaŻy produktów' towarów i materiałów

zabieĄcy rok
obrotowy

zapoprzsdni
rok obrotowy

l .Prrychody zdżała|ności statutowei , wtym: 5 062 842,7i 3 691973,9C
-Dotacje zbudżrtu Jednostek Samorządu.Terytońalnego r 445 qJ5.% 1077 682,07
-Dotac ie z budżptu pańs twa 0,0c 0,0c
-dotacie PFRON 812 581,24 738 565,37
-Dotacię ze Srodków Europeiskich f92309.0C 197 889.0C
-W pty vw z dzała|no ś ci W T Z 63 934,2c, 52004,7C
-darowimy ftEczowe 46237.04 3 597,49
-darowimy osób fiz., asy stęntów-kraiowych 487 538-61 519 582,61
-darowizry firnLinstytucji-krajowych 52 890,0( 93 069,08
-darowizry finąins tyt uc i i - zagranicmy ch 753767.% 173 200-0C
- !7o oodatku na rzecz OPP 69 269-39 91379-17
-darowiztv osób ftzycz - zalranicznych 12 128,1 1 ó00.0C
-W ołvvw z rent i  odołatności oodooieczlvch 386 845.0! 348921.8Ą
-Dotac.je zagranicme-L'A rche Międrynarodowa 6016/,6,91 386 859,64
-Dozost. orzlchodv statutowe 23 158-9: 7 622,93
- sprzsdażrznczy otrzyfiBnych w darowiźrie 14 500.0( 0,0c
-óiórki publiczrre t30,1 0,0c

2. lnne prrychody operacyjne( w tym przenies ione z Rozliczeń
międryokresowych .nabycie środ.trwałych) 238776.24 rr8 r32,7l
3. Przrchodv fmansowe - odsetki bankowe 3199.tr I I 191.82

4. Pozostałe orzlchodv furansowe t2703.93 33,02

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Jednostka w bieżącym roku nie dokonywata odpisów aktualizujących środki trwate.

3) Wysokośó odpisów aktualizujących wartośó zapasów
Jednostka w bieżącym roku nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zanięchania w roku następnym :

Nie wystąpiĘ.

5) Rozliczenię głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

V i
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TABELA P OZY CJI ROZNIACYCH P OD STAWE OP ODATKOWANIA

Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu Kvota

Wydatki s finans owane dotacjami budretowymi 2341905,78 z)

Pozostałe wydatki niebędące kosztami uryskania prrychodu 412,37 zl

RAZAV] 2 342 318.|5 zł

Różnica w lrzYchodach do omdatkowania Kuota
Niezealizowane różl ice ku rs owe 9 815,32 z]

RAZWI 9  8 |532  zł

DOCHOD BRUTTO WG RACHUNKUZYSKOW I STRAT 771392.97 zł

ROZNICA W PRZYCHODACH DO OPDATKOWANIA 9 8t532 zł

W\.DATKI NIE STANoWLĄCE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODU 2 342 318.15 zł
DOCHOD (+) / STRATA (-) 3 103 895'80 ż
DOCHODY(PRZYCHODY) W OLNE OD PODATKU NA PODST. ART.. I 7
USTI PKT.23.47. 48.USTAWY 2 561 227.42 zł

DOCHODY(PRZYCHODY) WOLNE OD PODATKU NA PODST. ART.17
UST I PKT.6c USTAWY s42 668,387ł

PODS TAWA OPODATKOWAITIIA : zł

6) Spółka sporządza rachunek Zysków i strat w wariancie porównawczym.

7) Koszt wytworzenia środków trwatych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane
róznice kursowe od zobowiązańzaciryniętych w celu ich sfinansowania :

Jednostka nie poniosła kosztów wytworzenią produktów na własne potrzeby jednostki.

8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowę aktywa
trwałe; odrębnie na|ęŻy wykazaó poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska :

Zestawienie poniesionych w 20|4 r. i planowanych na 2015 r. nakładów na niefinansowe akty'wa trwałe

Lp.

Wyszc zegó |n i en i e  według Koszty ponies ione Koszty p lanowane

przewidywanego u m ową okresu spłaty w 2014 r, na  2015  r .

I f 3 4

I Nabvcie wartości niematerialnvch i orawnvch
0,00 0,00

2
Nabycie środków trrła|ych. w tym:

426 260,57 0.00

_ na ochronę środowska 0.0c 0,00

3
Srodki trwate wbrdowie- wtvm:

4  3 r 7 , 1 6 0,00

- na ochronę środowiska
0 .00 0,00

A Inv'estycje w nieruchomości i prała 0,00 0,00

Rezem 430 577,'73 0,0c

e) brmacie o Zyskach i stratach nadzwczainych, z podziałem na losowe i

Lp. Rodzaj zdarzenia Zdarzenie losowe Pozostale zdarzenia

I Zy ski nadzwy czalne 0,00 0,0c

z . Stratv nadzwvczainę 0,00 0,0c

Razem: 0,00 0,00 w
A
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10) Podatek dochodowy od wyniku na operacj ach nadzwyczajnych :
Nie wystą1lił.

2a Kursy przyjęte do wyceny :
Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych _ kursy

przyjęte do ichwyceny to średni kurs NBP na dzień bilansowy .] Euro : 4,2623 zł

3 Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych :
Je dno s t ka ni e spo r z ądz a r a c hunku pr z e pływ ów p i e n i ęż ny c h.

4 objaŚnienia do zawarĘch przezjednostkę umówo istotnych transakcji i niektórych
zagadnień osobowych

1) Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wptywu na sytuację
majątkową finansową i wynik finansowy jednostki :

Nie wystą1lity,
2) Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przezjednostkę na

innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi :
Nie wystątrlity,

3) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy
zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowvm :

Dyrektor Administracyj no-Finansowy

Dyrektor Wspólnoty

Pracownik administracyjno-biurowy

opiekun osób niepehrosprawnych intelektualnie

Pracovrnik socialnv

Teraperfta zajęciowy

Pracownik gospodarczy

Opiekun medyczny

Koordynator Krajowy L'Arche w Polsce

Koordynator ds.wspóĘracy z L, Ar che Międzynarodową

Seketarka Fundacii

}\
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4) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzęniem z zysku, wypłaconych lub
należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo
administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organu zarządzającego,nadzorującego albo administrującego

Lp. Organ
vl|ynagrodzenia brutto wypłacone w roku obrotowym

obciążające koszty obciążające zysk

zafądzający 0.00 0,00

Nadzorujący 0,00 0,00

ą Administrujący 0,00 0,00

5) Informacje o poŻyczkach i świadczęniach o podobnym charakterze udzię|onych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek
handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów
spłaty

Pożyczki (świadczenia o podobnym charakterze) udzie|one osobom wchodzącym w sk|ad organu zarządzającego,
nadzorującego aIbo administrującego

Lp. Organ

Stan na koniec roku obrotowego

Kwota do spłaty Oprocentowanie
(od - do)

Kwoty pod|egające spłacie w terminie

do 1 roku
powyżej 1 roku

do 3lat
powyżej 3 |at

zarządzający 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nadzorujący 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

? Administrujący 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6) Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych, wypłaconym lub naleznym zarok obrotowy odrębnie za:

Wynagrodzdnie 6ie!|ego rewidenta tub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Lp. Wyszczegó|nienie Wynagrodzenie ogołem
Wtr/m

wypłacone naIeżne

1 obowiązkowe badanie rocznego
sprawozdania finansowego

4920,00 0.00 4920,00

Inne usługi pośWiadczające 0,00 0,00 0,00

Usługi doradztwa podatkowego 0,00 0,00 0,00

4. Pozostałe usługi 0,00 0,00 0,00 tb p'
V l,!l
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4 Informacje o szczególnych zdarzeniach :
1) Informacje o Znaczących zdarzęniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu

finansowym roku obrotowego' w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty :
Nie wystąpiły.

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym'
a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym :

Nie wystąpiły.
3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości,

w tym mętod wyceny oraz zmian sposobu spotządzania sprawozdania finansowego' jeŻe|i
wywierają one istotny wptyw na sytuację majątkową finansową i wynik finansowy jednostki, ich
przyczyny i spowodowanązmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu)
własnym

Nie dokonano takich zmian.
4) Informacje liczbowę zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za

rok poprzedzający ze sprawozdaniem zarck obrotowy :
Dane porównowcze zostaty wykazane w bilansie i rachunku zysków i strat

6. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych

|) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji :
Nie wystąpiły

f) Informacje o transakcjach z jednostkami powią7anymi.
Nie wystą1liĘ

3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba)' w których jednostka posiada co najmniej 20%o udziałów
w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien
za'wierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub
stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

UdziaĘ w kapita|e innych spółek hand|owych (kapitałowych i osobowych)

Lp. Nazwa i adres społki
handlowej

Procent posiadanych
udziałów

stopień udziału
w zarządaaniu

Wynik finansowy netto
za ostatni rok obrotowy*

4) Jeięl.ijednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając
zę zwo|nięnia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wtaz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
b) nazwie i siedzibie jódnostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na uyźzszym szczębh

grupy kapitałowejoraz miejscu jego publikacji,
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno.finansowych, charakteryzuj ących działa|ność jednostek powiązanych w

danym i ubiegłym roku obrotortym, takich jak:
- wartość przychodów netto ze sprzeduĘ produktów' towarów i materiałów orazprzychodów finansowych,
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, zpodziałem na grupy'
- wartośó aktywów trwaĘch,
- przeciętne roczne zatrudnienie.

Nie dotyczy

5) Informacje o:
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanię finansowe nanajwyżLszym szczęblu

grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółkajakojednostka za|eżna,

,o\
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b) nazwie i siedzibie jednostki y9rzadzającej skonsolidowane sprawozrtanie finansowe nanajniższymszczęb|u

ffi''i".:Tł.:i:r,Ł,-#*,Jii:"j.-"ildzi 
spółka jako jednostk a- za|ężna, nul"zą""; ;"jnl.""snl" do grupy

Nie doĘczy

Wymagane informacje o połączeniu spółek w prrypadku sprawozdaniafinansowego sporządzonego 
"u 

o.k"u., w ciągu ttorego nastąpiło połączenie:
Nie wystą1liło

Zagrożenia dla kontynuacji działa|ności :
Nie wystąliło

rnne informacje uznan e przezjednostkę za istotne :
Nie wystą1liły

Kraków, dnia 3l marca 2015 t,
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Podpisy osób zatwierd zających sprawozdanie:
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Ś|edziejcu1ic. 335
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