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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za20l7 rok

1. Fundacja L'ARCrm zsiedzlbąw Śledziejowicach 336,32-02L gm. Wieliczka

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych :
a) Fundacja L,ARCHE Wspólnota w Sledziejowicach _ Sledziejowice 83, 32-020 Wieliczką
b) Fundacją L'ARCHE Wspólnota w Poznaniu _ ul. Polańska ] 3a, 6I-6]4 Poznań
c) Fundacja L,ARCHE Wspólnota we Wrocławiu _ ul. Jutrosińską 29, 5l-I24 Wrocław
d) Fundacja L,ARCHE Wspólnotaw Warszawie _ul, Kocka]S , 04-824 Warsząwa
e) Fundacja L,ARCHE Wspólnota w Gdyni - ul. Polcrzywowa ]9, 81-589 Gdynia
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:
odpłatna działalność statutowa - 87, , , cąłodobowa opieka nad osobami z niepetnosprawnościq
intelektualnq,
nieodpłatna dziąłalność statutowa - 88, , , działalność z,viqzana z przystosowąniem zawodowym osób
z niepełnosprawnościq intelefuualnq poprzez prowadzenie warsztatów pracy dla osób z
niepełnosprawnościq

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu ptowadzącego rejestr, data
wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
a) sqd prowadzqcy rejestr: Sqd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścią, il Wydział Gospodarczy
Kraj ow ego Rej estru Sqdow ego
b) data rejestracji: 22.10.2001 r.
c) numer KRS: 0000054452
d) REGON: 003902507

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko wedfug aktualnego wpisu w rejestrze sądowym
oraz funkcja)
* Robert Śmigiet - Przewodniczący Zarządu
* Wojciech De Doliwa Zieliński - Członek Zarządu
* Andrzej Nowotny - Członek Zarządtt
* Jerzy Heydel - Członek Zarządu
* Bojana Bujwid-Sadowska - Członek Zarządll
* Maciej Przyś|ewicz - Członek Zarządtt
* Wojciech Frontczak - Członek Zarządu
* Magdalena Kotowska - Członek Znządu
* Dariusz Grzegorek - Członek Zarządu
* Tomasz Krzysztof Klinowski - Członek Zarządu
* Dariusz Eugeniusz Pachla - Członek Zarządu
* Waldemar Kwaśnik - Członek Znządu
* Joanna Maria Chłopicka - Członek Zarządu
* PACESZ ALINA MARIA Członek Zarzadu

6. określenie celów statutowych organizacji:
Swiadczenie pomocy osobom z niepełnosprawnościq intelehualnq, w szczególności przez zakładanie i
utrzymanie ośrodków umożliwiajqcych życie we wspólnocie o charaWerze rodzinnym, rozwój



ochronę i promocję zdrowia polegajqcq na organizowąniu opieki medycznej i rehabilitacji osób z
niepełnosprawnościq intelehualnq - w opąrciu o zasady karty L,ARCHE.

7. Wskazanie okresu trwania działalności, jeżeli jest on ograniczony w statucie
* brak ograniczenia o okresie trwania działąIności organizacji

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdaniefinansowe obejmuje olcres : od I sĘcznia 2017 r, do 3l grudnia 20I7 r'

9. Wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawieta dane Łączne, jeże|i w skład organizacji wchodzą
wewnętrme jednostki organizacy1ne spotządzające samodzielne sprawozdania finansowe:
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje WspólnoĘ L,ARCHE, hóre sporzqdzajq samodzielne
spr aw ozdania finans ow e.

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prTy założetiu kontynuowania
działalnościprzez organizację w dającej się przewidziećprzyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności
wskazujące na powźLzne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.
Roczne sprawozdanie sporzqdzono przy założeniu konĘnuowanią działalności przez organizację, co
najmniej 12 miesięcy i dłużej,
Nie sq nam znane okoliczności, hóre wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizacj ę działalnoś ci.

11. omówienie przyjętychzasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacj|), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa
pozostawiła j ednostce prawo wyboru.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciqgły, dokonujqc w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i
pasywów (w tym talcże dokonywania odpisów amorĘzacyjnych i umorzeniovrych), ustalą się wynik

finansowy i sporzqdza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikajqce
były porównyvvalne.
Wycena aktywów i pasywów odbywa się w następujqcy sposób :
- składniki majqtku (środki trwate, środki trwałe w budowie, wąrtości niemateriąlne i prawne)
nabywane z zewnqtrz wceniane sq według ich cen nabycia; skłądniki majqtlcu wtworzone we
własnym zalcresie wyceniane sq według rzeczywistego kosztu ich wytworzenia;
na dzień bilansowy składniki majqtkufirmy wcenia się w |cwocie netto, tj, pomniejszone
o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraĘ trwałej wartości;
- udziały w innych jednostkach - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z Ętułu utraty trwałej
wartości;
- inwesĘcje lcrótkoterminowe - według ceny nabycia lub ceny rynkowej, w zależności hóra jest niższa;
- rzeczowe sHadniki ąhywów obrotowych - wedtug ceny nabycia;
- nąleżności i udzielone pozyczki - w la,yocie wymaganej zapłaty, z ząchowaniem zasady ostrożności;
- zobowiqzania - w kwocie wymaganej zapłaĘ, z zachowąniem zasady ostrożności;
- rezerwy - w uząsadnionej, wiarygodnie oszacowanej wąrtości;
- udziały (akcjĄ własne - wg ceny nabycia;
- Fundusze - według wartości nominalnej;
Na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów. odpisy amorĘzacyjne
dokonywane sq w oparciu o stawki podatkowe.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o
jednorazowo w miesiqcu przyjęcia do użytkowania.
zł amortyzowane są od następnego miesiqca

wartości nie wyższej niż 3.500,00 zł umarzane sq
SHadniki majqtlu o wartości wyższej niż 3'500,00
po przyjęciu do użytfu. Zahryy materiałów

podstawowych przeznaczonych do bieżqcej działalności fundacji odpisywane sq
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Fundacja L'ARCHE
3 2-O20 Wie I iczka, Sl e dziej owice 335
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Wartości niematerialne i

Inne wartości niematerialne i prawne

Zaliczki na wartości niemateriaIne i orawne

Za|iczki na środki trwate w budowie

I nwestvcie dłusoterm inowe

Długoterminowe rozIiczenia międzyokresowe

Należności od pozostałych jednos, w których jednostka posiada
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lo 12 miesięcy 0,0( 0,0c

)owyżej 12 miesięcy 0,0( 0,0c

nne 0,0( 0,0c

\aIeżności od pozostałvch iednostek 2029f,81 7 670,82
I tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 36ą4! sfi4,71

lo 12 miesiecv 5 355.4! 5 L7a,71

cowYżei 12 miesięcy 0,0( 0,0(

z h^ułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnyc 8 909,3( 7f ,o(

tnne 6 0L7,O' 2360,L7

lochodzone na drodze sądowej 0,0( 0,0(

I nwestvcie krótkoterm inowe 412L155,49 2773 401,25
Krótkoterminowe aktvwa finansowe 4 tfr155,4S 2173 407,2!

i l  jednostkach powiązanych 0,ff 0,0(

ldziałv Iub akcje 0,0c 0,00

nne oaorerv wartosctowe 0,0c 0,0(

JdzieIone pożyczki 0,0( 0,0(

inne krótkoterminowe aktvwa finansowe 0,0( 0,0(

łl pozostałych jednostkach 0,tr ą0(

Lldziałv Iub akcje 0,0( 0,0(

inne papiery wańościowe 0,0( 0,0(

ldzieIone pożyczki 0,0( 0,0(

nne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,0( 0,0c

;rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4r27755,4r z 173 40L,25

lrodki oienieżne w kasie i na rachunkach 4 115 855,4! f L38LOL,f5

nne środki  p ienieżne 5 000.0( 35 000,0(

nne akwwa pieniężne 300,0( 300,0c

nne inwestvcie krótkoterminowe 0,0( 0,0(

Krótkoterminowe rozIiczenia międzyokresoWe L4028.67 15 281,9C

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,0C 0,0C

Udziaty(akcje) własne 0,0C 0,0(

18 028 492,02 t6 447 380,27

Na koniec ub. roku
2016-L2-3L

8 696 146,50Kapitał (fundus

Wartości spredaży (wańości emisyjnej) nad wartością nominaIną

719 655,s9

pozostatych jednostek, w których jednostka posiada
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Zobowiazania krótkoterminowe rls 683,24 97 786,52

Zobowiazania wobec jednostek powiązanych 0,00 ą0c
z t\/tułu dostaw i usług, o okresie wymaga|ności: 0,0( 00(

Jo 12 miesięcy 0,0( 0,0(

oowvżei 12 miesiecv 0,0( 0,0(

nne 0,0( 0,0c

zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka

posiada zaangazowanie w kaPitale 0,0( 0,00

! hrtułu dostaw i usłuB, o okresie wymagaIności: 0,0( 0,0(

lo 12 miesięcy 0,0( 0,0(

cowvżei 12 miesiecv 0,0( 0,0(

l nne 0,0( 0,0(

Zobowiazania wobec pozostatych jednostek t7s683,24 97 786,52
(redVtv i Doźvczki 0,0( 0,0(

tlrtułu emisii dłużnych papierów wańościowych 0.0c 0,0(

nne zobowiazania finansowe 0,0c 0,0(

z hltułu dostaw i usług, o okresie wymaga|ności: 409U,8( 2ts21-,6t

lo 12 miesiecv 40 984.8( fL527,6t

oowvżei 12 miesięcy 0,0( 0,0(

laliczki otrzvmane na dostawY 0,0( 0,0(

robowiazania wekslowe 0,0( 0,0c

twułu podatkóW, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 20763,41 L747L,9t

t\^ułu Wnagrodzeń f,o1 1,01

nne 53 932,8! 5479L,8:

Fundusze specialne 0,0c 0,0(

Rozlicze nia miedzvokresowe 8723592,98 6929781,6C

Uiemna wańość firmv 0,fi 0,0(

lnne rozl iczenia międzYokresowe 8723592.98 6929781,6(

lługoterminowe 872359f,92 5923 425,82

(rótkoterminowe 0,0( 5 355,7f

18 028 492,02 L6447 380,21
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Rachunek zysków i strat
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\lazwa pozvcii
Na koniec

L2,
óRu 2017
'Ll r

Na koniec ubieg.
"'roku'2016j12:31"'

/

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z n!mi, w tym: L41.6411 :!::f''"j ""0;0!

od iednostek powiązanYch 0,0c 0,0c
Przvchodv netto ze sprzedażY produktów 0,0c 0,0(
zmiana stanu produktóW (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie

wartośc uiemna) 0,0c 0,0(
Koszt Wvtworzenia produktów na wtasne potrzebv iednostki 0,0c 0,0(
Przvchodv netto ze sprzedażv towarów i materiatów 0,0c 0,00

Kosztv działalności operacvinei 88f 571.29 678779,53
Amortyzacja 107 250.5t 6488f,07
zużvcie materiałów i enersi l 79 9o7,9ę, 30 039.38
Jsfusi obce r09 8f2,51 92283,7Ą
)odatki iopłatv,wtvm: 10 890.42 976r,88

oodatek akcvzowv 0,0( 0,00
Wvnagrodzenia 45f 373.85 370 866,10
iJbezpieczenia społeczne i inne świadczenia 101 539,32 47 373,L6

Pozostałe koszty rodzajowe 80 786,65 63 573,2C
Wartość sorzedanvch towarów i materiałów 0,0( 0,0c

tysk (strata) ze sprzedaży (A.B) -882571.29 -678779,53

Pozostale przychody operacyjne 5344797.O( 577253f.36
Zvsk z tvt. rozchodu niefinansowvch aktvwóW trwałvch 0,00 858 333,34
Dotacie L 497 75r,27 t24r27z.OC
AktuaIizacia wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,0C
Inne przvchodv operacvjne 3847 045.79 3 672927.42
Przychody z dziataIności nieodptatnej pożytku pubIicznego(statut.) 3 0f3 268,76 2 899 286,83

PrzychodV z dziataIności odptatnej pożytku pubIicznego(statut.) 555 920.21 s06 013,82
Inne przychody operacyjne f67 856,82 267 6f5,31

Pozostałe kosztv operacvine 4 683 200,11 4 403 156,68
;trata z tyt. rozchodu niefinansowych akWwów trwałych 0,0c 0.0(
ĄktuaIizacia wartości aktvwów niefinansowvch 0.0c 0,0(
nne kosztv operacvine 4 683 200,11 4 403 156.6t
(osztvz działa|ności nieodptatnei pożvtku publicznego ( stsutowe 4 139 1s3,82 3 gfO 393,71
(osztv z działaIności odpłatnei pożvtku pubIiczneeo ( statutowe) 487 396,2! 45694s,7i
nne kosztv operacvine 56 650,04 25 877.79

zysk (strata) z działaIności operacyinej (c+D-E) -z2o974,3Ą 690 596,15
Przvchodv finansowe 3t63'7ą 29693,U

)vwidendy i udziatv w zyskach, w tvm: 0,00 0.0c
od iednostek powiązanvch, w tym: 0,00 0,0c

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,0c
od iednostek pozostafuch, w tvm: 0,00 0,0c
w którvch iednostka posiada zaangażowanie w kapita|e 0,00 0,0c

Cdsetki. w tvm: 3 106,49 288r,3r
od iednostek powiazanvch 0,00 0,0c

Zvsk z tW. rozchodu aktvwów finansowvch, w tvm: 0,00 0,0(
lv jednostkach powiązanych 0,0c 0,0c

ĄktuaIizacja wartości aktywów finansowych 0.0c 0,0c
l nne 57,25 268rr.73

Kosztv finansowe 12 785.68 623,6C
Odsetki, w tvm: 247,64 32,75

l la jednostek powiązanych 0,0c 0,00
strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, W tym: 0,0c 0,00

'rr jednostkach powiązanych 0,0c 0,00
AktuaIizacja wartości aktywów finansowych 0,0c 0,00
lnne 12 538.04 590,85

zvsk (strata) brutto (F+G-H) -230 596.28 719 665,59
Podatek dochodowy o,oc
Pozostałe obowiazkowe zmnieiszenia zvsku (zwiekszenia straty) 0,0( 0,0c
Ivsk {stratal netto (l-J-Kl ',230596,28 719 665,59
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Dodatkowe informacje i objaśnie

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1) Środkitrwałe , waftości niematerialne i prawne oraz inwestvcie dłuqoterminowe:

Tabela nr I Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwĄch :

flir.' ir sf ,-r"i, .'-- uL, Iiti:,',
ia Stanori' islto i lr J

'Hl rols -07- o n
2a J . . . . . . . . . . .  . .  p odp i s . . . . . , . . , . , .

Lp

Nazwa
gruPy

rodzajowej
środkór'
trwałych

Stan na
początek

roku
obrotowego

Zwiększenie wartości
początkowej

ogó|em zwięl
szenle

wańości
począt-kowej

Zmniejszenie wartoścl
początkowej

ogółem
zmniejszenie

wartości
poczatkowei

wanosc
początkowa -

stan na
koniec roku
obrotoweqo

( 4 + s + 6 ) ( 8 + 9 + 1 0 ) ( 3 + 7 - 1 1 )
anuailz

acja Pzychody
Przemre-
szczgnie zbycie likwidacia l n n g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12

1 Srunty 2 20'.t 248,14 0,0c 0.(x 0.00 0,01 0.00 0,0 22012/€'1t

2. ]Udn|i i |o|€|e 13 206 718.6 0,0( 0,q 0,0( 0,01 0,0( 0,0( 0,0( 0,o 13206714d.

3.
Jf*ąia

rch.irczyty 755 625,9 0,o 3 696,11 0,q 36S , t ! 0,q 0,0( 0,ol 0,o 78ąo!

4.
Srodki
rarepor'tu 629 563.3 0.o 0.0r 0,q 0,01 0,0( 0,0( 500,0( 500,0 629 063,3

5.
nre środ|d

rce 257s/.fi 0,0 0.0r 0,q 0,0r 0,q 0,0( 0,0( 0,o 257$4'51

6.
lrodkitrudEw
rJdilie 4 886,8r 0,o 85 904,6 0,u 85 901,61 0,ff 0.0( 0.ol 0,0 90 791.4!

7.

Zalield m
irodli tn^de w

xJdołia 0,0( 0,0 0,o 0,0 0,0r 0,q 0,c[ 0,q 0,o 0.0(

RAZEM 17 056 007,41 0,0( 89 600,84 0,0c 89 600,84 0,q 0,00 500,00 500,00 '17 145 104,25

Tabela nr 2 Zmiarry wartości umorzenia środków trwałych :

Nffigrupy
rodz4oEi
środków
trwłlph

Umousie Zuidconi. wciaou

zĘ!łełie

umozffia Umorsia w ańość netto

Lp

- sta na
poąątd( Ehl
obretot.go Ela obretoEo (4+ 5+ 6)

-sil na
konlr rclar
obrotoBgo 3|dadn ików a|dt..ów

mno

( 3 + 7 - O

ilil na poeątel
reku

obrctowo
atil na koni4 roku

obretowo

a rok obEtotry (3-13) 112-'.tsl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

1 . Gruntv 0,00 0,0( 0,00 0'0 € 0,0r 0,0( 2 20',1 248,14 2 201 248,14

2. Sudnti i lolale t 2Tt3,7 0,o 307 H}s,Z 0,0 3{)7606'2 0,(x 2240379,q 11 273 944.86 10 966 339,63

3.
)r*qia

ch . l r cM 209 848,d 0,o 54 9S2,9 0,o 54 992,9 0,0( ruu1,9 545 777,34 494 440,54

4.
rłodb
rareponu 505Bl.O 0,0 6-1 694.& 0,o 67 694,& 0,d 57275B'41 124 498,68 56 303,86

5.
nng środ|d
rvdg 157 ,1' 0,o 36 879.G 0,0 36 879.G 0,0( t94 113,1 i 100 730,42 63 851,39

6.
lrodh fude w
t50n6 0,or 0,o 0,o 0,q 0,o 0,0 0,q 4 886,80 90 791.49

7;
irodli trude w
!d(łie 0,0( 0,0 o,o o,q 0,01 0,u 0,0( 0,00 0,00

RAZEM 2 804 921.'t7 0,00 467 172,03 0,00 467'172.03 0.00 3?2opB.x 14 25.| 086'2Ą 13 873 015.05

EwYiurouslł,l

0
Lnl



Tabela nr 3 Zmiany wartości niemateńalnych i prawnych

L

:

Nazwa grupy
wańości

Sstan na
początek

roku

Zwiększenie wartości
początkowej

Og(iłem ogółem Poeątkowa -

stan na
koniec roku
obrotowego

wartości
począt-kowej

Zmniejszenie wartości
początkowej

wańości
ooeatkowei

l temarertatnyc

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

aktualizacia Przychody
pżemie.
szczenie zbycie ikwidacja i n  n e

2 3 4 5 6 7 8 I { 0 '11 12

1
(6zV
€lońts}ch prac
wiffih 0.00 o,0c o.oc 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0c 0.oc

^/ańośc f rrry o_00 o o r 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.oc o o c
nne reftości

)ierEtsialre i
traMe I 2 7 0 . 9 1 o_oc o o c 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.oc I 2 7 0 . 9 1

4

laliek m tńości
rierEtsialre i

)rM€ 0.00 0.0c o.0c 0.o0 0_o0 o o 0 0,00 0.00 0.0c 0.0c

Tabela nr 4 Zmiany wańości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych :

Nff igrupy

wńości

Umozfiie zrfę|ęsia wciągu
zt^.ę|Efiie

umozfiia Umouenie wańość n€łto

tńośq- niemdgia|ntch i
DramEł|

L
p

poąątek roku
obrotot r.go roku obrctorego ( 4 + 5 + 6 1

koniE re10

obretoEgoie

umorgnia
prM}Eł|

aktualiaci a tnne

(3+ 7-8)

poeąleK

roku
rbrotow

śan na konie

ohr obrotoreq(

rokobretow (3-13) (12-19)
,| 2 3 4 5 6 7 I 9 't0 'll

(czty
laMeff)ch prac
@rcjw4ich 0.0( o.oc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,0c

fvartośc firmy 0.0( o.0c 0.0c o.00 o o ( 0.0( 0.00 0.00 0.0c
nneMńości

rierEterialre i
)rame I 270 .91 0.oc 0.00 0.00 0.0( 0 .0( I270,9 ' ,1 o o 0 0.00

4

!a|iE|.i mWtości
ilerElerialre i

)rffi 0.0( 0.0c 0.00 0.00 0.00 0.0( 0.o0 0 0 0 0,oo

Semod

Tabela nr 5 Zmiartawartości inwestycji dfugoterminowych

Wyszeeg
ó|nienie

Stan na
poeątek

roKu
obrctow

e90
(Mńość
brutto)

zwiększenie Zmniejszenie Stan na
l(ontec
roku

obrctowego
(mńość
brutto)

( 2 + 3 + 4
- 5 - 6 )

Wartość odpisów aktua|izujących inwestycje
długoteminore

wańośó netto
inwestycji

długoterminowych

zakup Inne
spze
daż. tnnB

na
poeątek

roKu
obrolowego

iliękgeni
a

zmniej
sz€nIa

na
l(ontec
roku

obrotowego
(8 + 9-  10)

na
poeątek

rcKU
obrotow

€go
t) -A\

na
koniec
rcKU

obrotowego
(7 - 11)

1 4 6 7 8 o 1 0 1 1 l c

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

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

2| kwote dokonanych w trakcie roku obrotoweao odpisow aktualizuiacvch wańośc aktvwów trutałvch odrebnie
dla długoterminowych aktvwów niefinansowvch oraz dłuąoterminowvch aktwow finansowvch

odpisy aktuaI izujące wańość długoterminowych aktywów n iefinansowych

elna

Wyszczegó|nienie
Stan na początek
roku obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu
roku obrotoweqo Stan na koniec

roku obrotowegozwiększenia zmnteJszenla

1 z ó +

0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

1980\r'R"t"t \0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

-\
Zuraw

1 #lsko

hV
W
$t

Ewa



odpisy aktualizujące wańośó długotermi nowych aktywów/

3) kwote kosztów zakończonvch prac rozwoiowych oraz kwote wańości firmv, a także wviaśnienie okresu ich
odpisvwania, określoneqo odpowiednio w ań. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wańość firmy

Wyszczególnienie Wartośó
poczatkowa

Dotychczasowe
umouente

Ustalony okres
odpisywania Uwagi

1 5

0.0r 0.0( 0.0(

0.01 0.0( 0,01

Ą Waftość qruntów użytkowanych wieczyście

d Wańość nieamońvzowanvch lub nieumarzanvch przez iednostke środków truałvch, użvwanvch na
podstawie umÓw naimu, dzieżaw i innvch umów' w tvm ztvtułu umów leasinqu

LD.

Treśó
(nr dżałki' naalva)

Wysrczegó|nienie

Stan na Zmianv stanu wtrakcie Stan na
początek roku

obrołoreoo roku obrotoreoo koniec roku

obrotovleoo

nieksania { 4 + 5 - 6 )

I 2 3 4 6 7
1 .

dżałka 1065wobr.2
Wie|icż(a

)owierzchnia (m2) 497.0C 0.00 0.0( 497.0C

/vańość (ż) 36 100.0c 0.00 0.0( 36 100.0c
2. )owiezhnia (m2)

ń/ańośó (ż)

Środki trwałe nieamorttzowane I ub n.eumatzane

Lp. Grupa wedbg KŚT
Stan na początek roku

obrotowego
Zriany w trakcie rokr obrotowego Stan na koniec

rokr obrotoweqo
zw iel(szenia zrmieiszenia ( 3 + 4 - 5 )

I 2 3 4 Ę 6
1 0,00 0.0c 0.0(

2. 0,00 0,0c 0.0( 0.0c



lśtilr

Papiery wańościowe lub prawa

Wyszczegó|nienie

Papiery Wartościowe Iub prawa

Razemświadectwa
Udziałowe

zamienne dłużne
papiery

wartoŚcioWe
wananty opcJe

slan na poczqtek
roku obrotowego

ilość 0.0r 0.0( 0.0( 0.01 0.0(

wańość 0.01 0.0( 0.0( 0.01 0.0(

Zwiększenia
iIość 0.01 0.0r 0_0( 0.01 0.0r
wartośó 0,0r 0,0( 0,0( 0,01 0.0(

Zmnie.iszenia
ilość 0.0r 0.0( 0.0( 0.01 0.0(

wartość 0.0r 0_0( 0.0( 0,0r 0,0(

Stan na koniec
roku obrotowego

iIość 0.01 0.0r 0.0( 0.01 0.0(
wańośó 0.01 0.0( 0.0( 0.0r 0.0(

Uwagi

7) dane o odpisach aktualizuiacvch wartość należności. ze wskazaniem stanu na poczatek roku obrotoweqo,
zwiekszeniach. wvkorzvstaniu, rozwiazaniu i stanie na koniec roku obrotoweeo

odpisy aktua!izujące wartość należności

Grupa
naIeżności

Stan na
poczqtek roku
obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego Stan
na koniec roku
obrotowego

( 2 + 3 - 4 - 5 )
zWiększenia wykorzystanie uznanre

za zbędne

o

0.0( 0.0( 0.0( 0.01 0.0(

0.0( 0.0( 0_0( 0.0r 0,0(
Razem 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( 0.0(

8) Dane o zwiekszeniach iwvkorzvstaniu funduszu statutoweqo

9) Stan na poczatek roku obrotowego, zwiekszenia i wvkorzvstanie oraz stan końcowv kapitałów (funduszv)
zapasowvch, rezerwowvch, oraz kapitału(funduszu) z aktualizacii wvcenv, o ile iednostka nie sporzadza
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnvm

Mfuszczeoó|nienie

Fundusz

statutow v z akl.ualizacii wvcenv

1. Stan na początek roku obrotoweEo I 696 146.50 0.00
a. zw iekszenia 1 095 495,03 o,oo

- z zvsku 1 095 495,03 o,oo
- inne o,oo

b. zrmieiszenia 375 829,45 0,oo

- ookrvcie strafu 375 429.45 0,oo

- lnne o.oo
2. Stan na koniec.okresu obrotoweqo I 9 415 E12.OE o.ol

etuŁł Pn . l

Eda Żurowshc'

Ss

\v' i '  
\



/
Zmiany stanów kapitałów (funduszy) innych niż podstaw"*ylx'"| 'iff,ift -ili. ii 6 \ l,,

10) Propozvcie co do sposobu podziału zvsku lub pokrvcia stratv za rok obrotowv

ń

ĄL
'] Ą fu'/ rr/ k).f ,,,*

€7,"- ilł.

t  - '
,V L'

ffivŹ/.-,/

ft/

Lp. Wyszczegó|nienie Kwota

1 Nierozliczony wynik z |at ubiegłych (w tym skutki korekty błędu |ub poniesienia straty
na spzedaży bądŹ umozeniu udziałów/akcji własnych)

0,00

2. Zysk netto 0,00

3. Proponowany podział zysku:

a) pokrycie straty z |at ubiegłych

b) wypłata dywidendy (i uż wypłacona dywi denda )
c) zwiększenie kapitafu zapasowego

d) zwiększenie kapitału rezerwowego

e) zwiększenie funduszu podstawowego

0 wypłata nagród, premii

g) zasilenie funduszy specjalnych

h) inne (np. darowizny)

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

4 Niepodzielony zysk 0,00

Propozycje pokrycia stragl za rok obrotowy

Samodqialga Xffi
I \-Jz
i /

<.--------+-
"f-<'--,/' -\

.Ewa Zut'owska

Nieroz|iczony wynik z |at ubiegłych (w tym skutki korekty blędu Iub poniesienia straty
na sprzedaŻy bądź umorzeniu udziałów/akc'ji własnych)

Proponowane Źródła pokrycia:

a) fundusz zapasowy

b) fundusz rezerwowy

c) fundusz podstawowy

d) dopłaty wspó|ników (o i|e przewiduje to umowa spó|ki z o.o.)
e) inne (np. emisja dodatkowych akcji po cenach rynkowych wyższych od wańości

nominalnej)

0,00

0,00

230 596,28

0,00

0,00



11| Dane o stanie rezórw wedłuq celu ich utworzenia na poczatek roku obrotoweoo, zwiekszeniach.
wvkorzvstaniu' rozwiazaniu i stanie końcowvm

12) Podział zobowiazań dłuooterminowvch wedłuq pozvcii bilansu o pozostafum od dnia
b il a n soweqo, przewidvwanvm u mowa, okresie spłatv:

semodfł{11pię8owa
_Ś7<'

Ewa Zurowsna

Rezenrry na koszty i zobowiązania

Lp. Wyszczegó|nienie

Stan na
początek roku
obrotowego

zwiększenie
w ciągu roku

Wykorzystanie w
ciągu roku

Rozwiątanie
w ciągu roku

Stan na

koni €c roku

obrotowego

1 2 3 4 5 6 7
1 Rezerwy długoteminowe ogółem:

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
- na świadczenia emeryta|ne i podobne

0,00 0.00 0.00 0,0c 0,00
- na pozostałe kosay

0,00 0,00 0,00 0,0( 0,00
łezerury krótkotermino'/t/e ogółem:

4 000,00 4 000,00 4 000.00 0.0c 4 000,00
- na świadczenia emeryta|ne i podobne

0,00 0,00 0,00 0.0c 0.00
- na pozostałe koszty 4 000.00 4 000,00 4 000,00 0,0c 4 000,00

3. caółem rezerwy 4 000.00 4 000,00 4 000,00 0,0( 4 000,00

Rezenva na odroczony podatek dochodowy

LD

Rezerwy zarachowane w ciężar Aktywa odniesione na

wyniku
finansowego kapitału (funduszu)

wynik finansowy brutto
kapitał

kwota ogółem
w tym: odpisy (fundusz) własny

aKualizujące

1 2 3 4 5 6 7
1 . stan na początek rcku obrotou,ego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wtym: ztylufu slrat z |at ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2- Stan na koniec roku obrctovt/ego 0,00 0,00 0,0c 0,00 0,00

w tym: z tytulu strat z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,0c 0,00 0,00

- 8 -



ilffisi*ttt'ot''Y"
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N r ;

Zobowiązania wedłu g okresów -$7- 0b

L
r

Zobowiązania
wobec

okres w1maga|ności : .1r . . . ' " . . """

do 't roku
powyżej powlu el

1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat 5 l a t

stan na

BO BZ BO BZ BO BZ BO BZ BO BZ
,ednostek powiązanych:

a) z tytutu dostaw i
usfuo

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

b)  inne 0,0( 0,00 0,00 0,00 0,0c 0,0( 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Poastavch jednostek, w
których jednostka
posiada zaangażo\łłanie W
kapitale:

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

a) z tytułu dostaw i
usług

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

b) inne 0,0( 0,00 0,00 0,00 0,0( 0,0( 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostatych jednostek:

a) kredyty i poryczki 0,0( 0,00 0.00 0.00 0,0( 0,0( 0.00 0,00 0,00 0,00

b) z tytutu emisji
dfuźnych papierów
wańościowych

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

c) inne zobowiązania

finansowe

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

d) z tytułu dostaw i
usruo

21 521,68 40 984,86 0,00 0,00 0,0( 0,0( 0,00 0,00 21 521,68 40 984,86

e) zalic^i otrry mane
na dostawy

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

f) zobowiqzania

wekslowe

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

g) z tytufu podatkóq
ceł, ubefpieczeń i
innvch świadczeń

11 471,98 20 763,48 0,00 0,00 0,0( 0,00 0,00 0.00 l 1  471 .98 20 763,48

h) z tytutu
Wnaoroduń

1 . 0 1 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0c 1 , 0 1

h) inne 64 79't,85 53 932,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0( 64 791 '8 € 53 932,89

4. Fundusze soecialne
- zakładowy fundusz
świadczeń socjaInych

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

lnne 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,0c 0,0c 0,00

5. Raz€m 97 786.52 1 15 683,24 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,0c 97 786,52 'fi5 683,24

13) łaczna kwota zobowiazań zabezpieczonvch na maiatku iednostki ze wskazaniem charakteru i formv tvch
zabezpieczeń

Wykaz zobowiazań zabezpieczonych na majątku

\
n !
l \ :
ji\--'
'ti 

ł/
\

Ą{)
l'ł r'



14) Wvkaz istotnvch pozycji czvnnvch i biernvch rozliczeń miedzyokresowvch

Istotne pozycje rozIiczeń międzyokresowych

LD .

Wyszczegó| n ien ie (tytuły)
Stan na

początek

roku obrotowego

koniec

roku obrotowego

1 ogółem c4y nne rożiczenia m iędz.y okresovve kosf ów (akty wa

bilansu - poz A.V.2 oraz B.lV), w ty m:
15  281 ,90 14 028,67

- kosŹy uruchomienia nowej produkcji 0,00 0,00

- opłacone zgóry czynsze 0,00 0,00

- prenumeraly 422,40 281 ,60

- po|isy ubezpieczenia osób i składników majqtku) '10 904,87 11 '140,06

- pozostałe 3 954,63 2 607,O1

z . ogółem rof iczenia m iędz'y okresowe prz.y chodów (pasy wa
bi lansu - poz B. lV),  w tym:
(na|eł wyszczegó|nió ważniejsze tytu|y f igurujące W księgach

rachunkowych, np.:

6 923 425.82 I723 592,98

- ujemna wańośó f irmy 0,00 0,00

- wie|kość dotacji, darowizn na budowę środków trwałych 6 923 425.82 8 723 592.94

- wańość nieodpłatnie otrry many ch środków trwa|y ch) 0,0c 0,00

-  inne 0,0c

3. ogółem bieme rof iczenia międ4y okresovt/e (pasywa bi|ansu) 6 355'7 € 0,00

1a w przvpadku qdv składnik aktvwów lub pasvwów iest wvkazvwanv w wiecei niż iednei pozvcii bilansu.
ieqo powiazanie miedzv tvmi pozvciami: dotvczv to w szczeqólności podziału należności i zobowiazań na
cześć długoterminowa i krótkoterminowa

nra

\ry uff

Na|eżności od pozostatych jednostek
z tytułu udzieIonej pożyczki

Składniki w wiecei niż iednei pozycji bllansu -

Numer konta
księgowego

K

Pozycja
w bilansie

Kw6ł.

1 2 3 4 5

lobowiqzania wobec pozostałych
)dnostek z MułU kredytu

0,00 0,00

0.00

:obowiązania wobec pozostałych jednostek
: Mutu zaciqgniętej pożyczki 0,00 0.00

0,00

Zobowiązania wobec jednostki powiqzanej
z tlułu zaciqgniętej poŹyczki 0,00

0,00

0,00

Ratem ,".)"

€ lnzjl.3lęgo-.vs
0,00 0.00

( - 1 0 -

Sa

Zurowska

t
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zobowiazań warunkowvch w zakresie emervtur i podobnvch świadczeń oraz wobec iednostek powiazanvch
Iub stowarzvszonvch

Wykaz zobowiązań warun kowych

Wy szczegó|nienie

Stan na
początek

10KU
zwiększenia

Zmniejszenia
UIAN na

koniec roku

z tytułu
uttrorzenia

tezENvy

z tytulu
Pot /stania

abowiązania

z tytułu
ustania

obowiqŹ(u

raam ( 2 + 3 - 7 )

( 4 + 5 + 6 )

1 2 4 o I

1 . zoboviĄnnia warunko$/e \ńobec iednostek
powiązany ch |ub stowarry szony ch

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

. udże|one gwarancie i poręczenia 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

- kaucje i wadia 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

- indos weksli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. zEwańe, |eczjeszcze niewykonane umowy 0.00 0 ,00 0.00 0.00 0,00 0 ,00 0,00

- nieznane roszczenia wierrycieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- tnne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zobouń4ania warunkowe uobec jednostek
pozostałych

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

- udże|one gwarancje i poręczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- kaucje i wadia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. indos tń'eks|i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- awatle, lecz jeszca niewykonane umowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- nieuzlane roszczenia wierar' cieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inne: reKser gmEncyJny wasny

liealpełny ( in b|anco) jako zabe4ieczenie

1a|ełtego wy konania zsboviąAń Wystawcy

ńies|a wynikajqcych z Umowy o

'of inansowanie Projektu p/n od tłapierania do

,t/spółdżalania nr Umouty PoWR. 04.0,t.00.0.

98 212,50 0,00 0,00 0,00 98 212,50 98 212,50 0,00

- inne: ureksel rrr,{asny ( in blanco) opatrzony
(|aua|q "bez protestuv ce|u ube4/iecz3nia
)rzyztanego przez PFRON dofinansou/ania w
(\ł/ocie 337 506'86 ż' na podst. Umowy
ZZOl0001 98/06iD z 6.V!.2017 r.

0,00 337 506.86 0,00 0,00 0,00 0,00 337 506.86

}. Zobowiązania urarunkorłe w zakresie
)merytur i podobnych świadczeń

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

Lazem 98 212,50 337 506,86 0,00 0,00 98 2',12,50 98 212,50 337 506.86

Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majqtku

v',M
lh"u l1

KM/ota zobowiązania Klrota zabe4ieczenia
Na aktywach
trwały ch

Na aktywach
obrotowy ch

Wysaagó|nienie
na początek

roku
obrotolvego

na koniec
roku

obrotovleoo

na pocątek
roku

obrotov,ego

na koniec
roku

obroto\rrreoo

na pocz4tok
roKu

obrotou/eoo

na koniec
roku

obrotolveoo

na początek
roKu

obrotowBoo

na koniec
roKu

obrotoweoo
1 4 o 7 8 o

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

Fa*trl}Flęgo'u " 0,0c 0,00 0,00 0.00 0.00 ń'oo 0,00 q,00

Ewa Żurawska
K .//
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17) w przvpadku qdv składniki aktvwow nie bedace instrumentamifinansowmi sa wvceniane wedłuq waftości
qodziwei:
d istotne założenia przujęle do ustalenia wartości qodziwei, w przvpadku gdv dane przviete do ustalenia tei
wartości nie pochodza z aktvwneoo rynku.
b) dla każdei kateqorii składnika aktwÓw niebędacego instrumentem finansowvm - wartość godziwa
wvkazanąy bilansie. iak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przvchodÓw lub kosztÓw
finansowvch lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacii wvceny w okresie sprawozdawczvm.
c) tabele zmian w kapitale (funduszu) z aktualizaciiwyceny obeimuiaca stan kapitału (funduszu) na poczatek i
koniec okresu sprawozdawczego oraz ieqo zwiększenia i zmnieiszenia w ciaqu roku obrotowego

Nie wystqpiły.

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) struktura rzeczowa (rodzaie działalności) iterliorialna tvnki geoqraficzne) przvchodÓw nefto ze
sprzedaŻv towarów i produktów, w zakresie, w iakim te rodzaie i rvnki istotnie różnia sie od siebie' z
uwzqlednieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usłuq

Rodzaj prrychodu za popzedni rok
obrotowy za bieżący rok obrotow1

* Pzychody z działa|ności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, w tym:
4 646 572.65 5 324 053.1t

-Dotacie z budżetu Jednostek Samozadu.TeMoriaIneqo I 942125.54 2832412'1ź

-Dotacie z budżetu państwa 0,00 0,0(
-dotacie PFRON 763 368.72 582054.4t

.Dotacie ze Środków Eurooeiskich 176 921,55 109 060.0(

-WpĘury z działa|ności WTZ 72485,36 68 359,7(

-darowiznv tzeczowe 26 472.05 28 277,5t

-darowizny osób fiz., asystentów.kraiowych 605 905.24 496102.14

-darowizny fi rm,instytucji-krajowych 112352,36 '150 967,38

-darowizny firm,instytucji- zagranicznych I502,07 64 034.38

.1% oodatku naęeczoPP 122 305.66 122879.27

.darowiznv osób fizvcz. - zagranicznych 39 417.5t 27 441,55

-Wpłyity z rent i odpłatności podopiecznych 413 805.64 456 651.92

-Dotacie zaoraniczne-LArche Miedzvnarodowa 305 255.5€ 52237.92

-oozost. pzvchodv statutowe 45 415,67 272953,61

. spzedażzęeczy otrzymanych w darowiŹnie I200,0( 50 532,37

-zbiórki oubIiczne 3 039.7( 10 088,75

* Inne orzvchodv ooeracvine 267 626.37 20743.9C
* Zvsk ze zbvcia niefinansowvch aktvwów trwałvch 858 332.34 0,0(
* Pzychodv finansowe - róŹnice kursowe.odsetki 29 693,04 3163,74

5 802 224.4( 5 347 960.80

2) w przvpadku iednostek, które sporzQdzaiq rachunek zvsków i strat w wariancie kalkulacujnym, dane o
kosztach wvtworzenia produktów na whsne potzebv oraz o kosztach rodzaiowvch:

d amortvzacii.
b) zużvcia materiałów ienerqii,
d usłuq obcvch.
d) podatków i opłat.
d wvnaqrodzeń.

\

\_
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d pozostafuch kosztach rodzaiowvch

Jednostka sporzqdza rachunek zysków i strat w wariancie Porównawcz|\v,'p|. 
?fi1f{ - t i. 0 $

i  r in,  l -v ł.- l

Jednostka w bieżqcym roku nie dokonywała odpisów aktualizujqcych środki trwałe.

4) Wysokość odpisów aktualizuiacvch wańość zapasów

Jednostka w bieżqcym roku nie dokonywała odpisów aWualizujqcych wartość zapasów.

il lnformacie o przvchodach, kosztach i wvnikach działalności zaniechanei w roku obrotowvm lub
przewidzianei do zaniechania w roku nastepnvm :

Nie wystqpiły.

d Rozliczenie ołównych pozycji różniacych podstawe opodatkowania podatkiem dochodowvm od
wvniku finansowe,qo (zvsku, strati brufto

Tabe|a pozycji różniących podstawę 
"o"o;:li.:1Tir#::f"'dochodowym 

od wyniku flnansowego

Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania prrychodu Kwota
vVydatki sfi nansowane dotacjami budżetowymi 3 523 526'63 zł
Pozostałe wydatki niebędqce kosŹami uzyskania przychodu 37 783'03 zł

RAZEil 3 561 309.66 zł

Różnica w przychodach do opodatkowania Kwota
Niezrea|izowane różnice kursowe 16 761.Q7 zł

RAZEM 16761.07 zł

DocHÓD BRUTTo WG RACHUNKU zYsKÓW l STRAT 230 596,28zł
Różnica w orzvchodach do ooodatkowania 16761,07 zł
/Vvdatki nie stanowiace kosŹów uanskania przvchodu 3 561 309.66 zł
DocHÓD (+) / STRATA C 3347 474.45zł
DocHoDY(PRzYcHoDY) WOLNE oD PoDATKU NA PODST. ań.17
ust.1 pkt.23,47, 48, USTAWY 3 523 526.63 zl
DocHoDY(PRzYcHoDY) WOLNE oD PoDATKU NA PoDST. ań.17
ust. 1 okt.6c USTAWY zł

PODSTAWA OPODATKOWANIA : . 176 052.00 zł

7) koszt wvtworzenia środków trwałvch w budowie, w tvm odsetki oraz różnice kursowe' które
powiekszvłv koszt wvtworzenia środków trwafuch w budowie w roku obrotowvm :

Jednostka nie poniosła kosztów wytworzenia produhów na własne potrzeby jednostki.

8) odsetki oraz różnice kursowe, Kóre powiekszvfu cene nabvcia towarów lub koszt wvtworzenia
produffiów w roku obrotowvm

l#{Eąę-s!ks,łłie zwięlęała ceny nabycia lub kosztu wyfuvorzenia towaru'lub produhu o koszty obsługi
źg! żaciqgnięĘch w celu finansowania ząpasu towarów lub produktów w okresle ich przygotowani7
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do sprzedaźy bqdź wytworzenia i zwiqzanych z nimi różnic kursowych (zgodnie ą grt. 28 ust. 4 ustaw
o rąchunkowościl

9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastepnv rok nakładv na niefinansowe aktvwa trwałe:

Zestawienie ponieslonych w 2016 r. i planowanych na 2017 r. nakładów na niefinansowe aktylra trwałe

Lo

\A&szczeqó|nienie Koszfu ooniesione Kosztv planowane

w 2017 r. na 2018 r.
1 2 3 4

1
Mbycie wartości nienateria|nych i
oraw nvch

0,00 0,00

2. Nabycie środków trwałych przyjętych do
uzytkowania, w tym

3 696,15 0,00

na ochrone środow iska
0,00 0,00

3.
Srodki trw ałe w budow ie. w tvm

85 904,69 0,00

- na ochrone środow iska
0,00 0,00

4.
Inw esrycJe w nrerucnorpscr I praw a
orzviete do użvtkow ania

0,00 0,00

5. Razem 89 600.84 0,00

10) kwote i charakter poszczeąólnvch pozvcii przvchodów lub kosztów o nadzwvczainei wańości lub które
wvstapiłV incvdentalnie

foprzedni Biezący

Wyszczególnienie rok obrotowy rok obrotow y

3

1. Przychody 0,00 0,00

_ o nadzw yczajnej w ańości, w tym 0,00 0,00

0,00 0,00

- które wystąpiły incydenta|nie, w tym: 0,00 0,00

0,00 0,00

2. Koszty 0,00 0,00

- o nadzwyczajnej wańości, w tym 0,00 0,00

0,00 0,00

- które w ystqpĘ incydenta|nie, w tym 0,0c 0,00

3 Kursy prTyjęte do wyceny :
Dla pozycji bilansu orąz rąchunlw zysków i strat, wrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich

wceny to średni kurs NBP na dzień bilansowy .1 Euro : 4,1709 zł

4 Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych : \
Jednostką nie sporzqdza rachunlał pruepływów pieniężnych. p.

\
. ' \

,l
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1) lnformacie o charakterze i celu qospodarczvm zawańvch pzez iednostke umów nieuwzqlednionvch
na svtuacie maiatkowa. finansowa i

Ui.ząd Skar.brllvv r''' \l. t,: I lczct:
Stairott'islio Nr 2

Nie wystqpiły.

i Radv z dnia 1
standardÓw rachunkowości, wraz z informaciami określaiacvmi charakter zwiazku ze stronami powiazanvmi
oraz innvmi informaciami dotvczacvmi transakcii niezbednvmi dla zrozumienia ich wpłvwu na svtuacie
maiatkowa. finansowa i wvnik finansowv iednostki. lnformacie dotvczace poszczeqólnvch transakcii moaa
bvć zqrupowane wedłuq ich rodzaiu. z wviatkiem pruvpadku' adv informacie na temat poszczeqóInvch
transakcii sa niezbedne dla ocenv ich wpłvwu na svtuacie maiatkowa, finansowa i wvnik finansowv iednostki

Nie wystqpiĘ'

3) lnformacie o przecietnvm w roku obrotowvm zatrudnieniu, z podziałem na qrupv zawodowe w
osobach:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowvm :

Wyszczegó|nienie Przeciętne zatrudnienie w roku
obrotowym

)yrektor Wspó|noty c

;oecialista administracvino-fi nansowv/biurowv 4
(ierownik Warsztatów Teraoii Zaieciowei 1

(ierownik Domu PomocY Społecznei 1

)piekun osób niepełnosprawnych inteIektualnie 23

opiekun medyczny 2

erapeula zalęc|owy 5
)racownik socialnv 1

)sycholog I

(ierownik Środowiskoweqo Domu Samopomocv 1

)yrektor Kraiowy L'ARCHE w Polsce 1

)oiekun -teraDeuta o

:undraiser 5

Ąsystent-opiekun 1 3

Sekretarka Fundacii 1

3pecjaIiści 4

nstruktor teraoii zaieciowei 1

)racownik gospodarczy 1

)9ółem 76



Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organu zarządzającego ,nadzorującego albo administrującego

Wyszczegó|nienie
Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżqcym roku obrotowym

obciążajqce koszty obciążające zysk
I 2 3

)rgan zarz4dzĄący 0,0c 0,00

3rgan nadzorujący 0,0c 0,00

)rgan adninistrujący 0,0c 0,00

5| informacie o kwotach zaliczek' kredvtÓw. pożvczek i świadczeń o podobnvm charakterze udzielonvch
osobom wchodzacvm w skład oraanÓw zarzadzaiacych' nadzoruiacvch i administruiacych iedństki' ze
wĘkazaniem ich qłównvch warunków, wvsokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconići.
odpisanvch lub umorzonvch, a także zobowiazań zaciaqnietvch w ich imieniu tvtułem awaranćii i poreczeń
wszelkieqo rodzaiu' ze wskazaniem kwotv oqÓłem dla każdeqo z tvch oroanów

Lp. Organ

Stan na koniec roku obrotowego

Kwota do 3płaty Oprocentowanle
(od - do)

Kwoty podIegające spłacie w terminie

do'l roku
powyżej.| roku

do  3 l a t
powyżel 3 |at

ZarządzĄący 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

NadzorujQcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c Administrujqcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6| lnformacie o wvnaqrodzeniu bieqłeąo rewidenta lub podmiotu uprawnioneąo do badania sprawozdań
finansowvch. wvpłaconvm lub należnvm za rok obrotowv .

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Lp. wyszczegó|nienie Wynagrodzenie ogółem
Wtym

wypłacone naIeżne

obowiązkowe badanie rocznego
sprawozdania fi nansowego

4920.00 0,00 4920,00

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

J . Uslugi doradztwa podatkowego 0,00 0,00 0,00

4 Pozostałe usługi 0,00 0,00 0,00

6 Błędy lat ubiegĘch, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości:

1) informacie o przychodach i kosztach z tytułu błedow popełnionvch w latach ubieąfuch odnoszonvch w
roku obrotowvm na kapitał (fundusz| własnv z podaniem ich kwot i rodzaiu:

Nie wystqpiły.

8-o1łra
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3) przedstawienie dokonanvch w roku obrotowvm zmian zasad bolitvki| rachunkowości. w tvm metod
wvcenv' ieżeli wwvieraia one istotnv wpłvw na svtuacie maiatkowa' finansowa i wvnik finansowv iednostki, ich
przvczvny i spowodowana zmianami lotvote wvniku finansoweqo oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,
oraz przedstawienie zmianv sposobu sporzadzania sprawozdania finansoweoo wraz z podaniem iei przvczvnv

Nie dokonano takich zmian.

finansoweqo za rok poprzedzaiacv ze sprawozdaniem za rok obrotowv : a l l ( r \ t iS i ' ( )  i ' . l i

r,vpł'
dn.

N r . .
. . - - . . . . pod i l t s . . .

Dane porównawcze zostały wkazane w bilansie i rąchunku zysków i strat ?ffi8 -07- n

7. Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia doĘczące ko

1) lnformacie o wspólnvch przedsiewzieciach, które nie podleqaia konsolidacii : Nie wystqpiły

2l lnformacie o transakciach z iednostkami powiazanvmi. NiewystqpiĘ

3| Wvkaz spółek hazwa. siedziba|, w którvch iednostka posiada co naimniei 20%o udziałÓw w kapitale lub
oqólnei liczbie ąłosow w orąanie stanowiacwl społki: Wkaz ten powinien zawierać także informacie o
procencie udziałów i stopniu udziału w zarzadzaniu oraz o zvsku lub stracie netto tvch spółek za ostatni rok
obrotowv

Udzialy w kapitale innych spółek handlowych (kapitalowych i osobowych)

Lp. Nazwa I adres spółki
handlowej

Procent posiadanych
udziałów

stoPień udziału
w zajządzaniu

Wynlk flnansowy netto
za ostatni rok obrotowy'

I

2.

4| Jeżeli iednostka nie sporzadza skonsolidowaneqo sprawozdania finansoweoo, korzvstaiac ze
zwolnienia lub wvłaczeń. informacie o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającyni odstąpienie od konsolidacji,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowę na wyizszym szczeblu grupy

kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
c) podstawowych wskaŹnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiganych w

danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
- wartość przychodów netto ze sprzedaĘ produł1ów, towarów i mateńałów orazprzychodów finansowych,
_ wynik finansowy netto oraz wartość kapitafu własnego, zpodziałemna gnrpy'
_ wartość aktywów trwałych,
- przeciętne rolzne zatrudnięnie.

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości( krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki
powiązane;

Nie wystqpiły

5) lnformacie o:
a) nazwie i siedzibię jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanię finansowe na najwyzszym szczeblu

grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka za|eżna,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowę na najniższym szczeblu

crupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka za|ez.rta, na|eizącej jednocześnie do grupy
kapitałowej, o której mowa w lit. a.

Nie wystqpity
d nazwe, adres siedzibv zarzadu lub siedzibv statutowei iednostki oraz forme prawna kaidei z

owa *W
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8 Wymagane informacje o polączeniu spółek w przypadku sprawozdania finansowego

sporządzon ego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Nie wystqpiło połqczenie spółek

9 w prz'padku występowania niepewności co do możliwości konĘnuowania działalności,

opis rych lńepewności ółaz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, cry

si,awb"oanió finansowe zawiera korekĘ z tym zułiązane; informacja powinna zawierać

ńwnież opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działafił mających na celu

eliminację niepewności

Nie wystqpiło

10 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeti mogĘby w istotny sposób wpĘnąć na

ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Nie wystqpiĘ

Kraków, dnia 31 marca 2018 r.
samodzielna Księgowe

o lJoradcriw Fodatkowvch
" F'E-US MINUS " s.c.

sprawozdanie:
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