
Fundacja L'Arche  
Śledziejowice 336
32-020 Wieliczka 
NIP 6761068380

BILANS sporządzony na dzień 2019-12-31

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości
AKTYWA

Stan aktywów na dzień:
Wyszczególnienie aktywów 2019-12-31 2019-01-01

(koniec roku) (początek roku)
1 2 3

A. AKTYWA TRWAŁE 22 026 615,41 16 334 675,42

   I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
   II. Rzeczowe aktywa trwałe 22 026 615,41 16 334 675,42
   III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
   IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 2 740 482,60 2 694 324,71

   I. Zapasy 105,25 64,77
   II. Należności krótkoterminowe 88 364,57 89 122,64
   III. Inwestycje krótkoterminowe 2 629 744,99 2 593 365,59
   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22 267,79 11 771,71

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

Aktywa razem 24 767 098,01 19 029 000,13

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 2019-12-31 2019-01-01
(koniec roku) (początek roku)

1 2 3

A. FUNDUSZ WŁASNY 8 350 652,81 8 396 093,53

   I. Fundusz statutowy 8 396 093,53 9 185 215,80
   II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00
   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
   IV. Zysk (strata) netto -45 440,72 -789 122,27

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 16 416 445,20 10 632 906,60

   I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
   II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
   III. Zobowiązania krótkoterminowe 375 289,24 946 284,72
   IV. Rozliczenia międzyokresowe 16 041 155,96 9 686 621,88

Pasywa razem 24 767 098,01 19 029 000,13

Kraków dn.  31.03.2020 r.

Stan pasywów na dzień:



Fundacja L'Arche

Śledziejowce 336

32-020 Wieliczka
NIP 6761068380

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 2019-12-31

Poz Wyszczególnienie

 Kwota na dzień 

kończący bieżący 

rok obrotowy 

 Kwota na dzień 

kończący 

poprzedni rok 

obrotowy 
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 5 174 009,23 4 669 487,01

I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4 205 528,01 3 844 784,29

II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 744 595,03 589 654,03

III  Przychody z pozostałej działalności statutowej 223 886,19 235 048,69

B. Koszty działalności statutowej 5 543 816,07 5 091 144,61

I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4 463 384,10 4 501 329,07

II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 821 304,94 589 671,93

III  Koszty pozostałej działalności statutowej 259 127,03 143,61

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -369 806,84 -421 657,60 

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 557 970,31 808 998,67

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -927 777,15 -1 230 656,27 

I. Pozostałe przychody operacyjne 933 137,97 488 516,63

J. Pozostałe koszty operacyjne 47 377,83 35 184,77

K. Przychody finansowe 1 075,13 3 139,18

L. Koszty finansowe 4 498,84 14 937,04

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -45 440,72 -789 122,27 

N. Podatek dochodowy 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -45 440,72 -789 122,27 

Kraków dn.  31.03.2020 r.

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
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FUNDACJA L’ARCHE 
Śledziejowice 336, 32 – 020 Wieliczka, tel. +48 535 934 765 

Mail: fundacja@larche.org.pl  www.larche.org.pl 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok 

 

1. Fundacja L’ARCHE z siedzibą w Śledziejowicach 336, 32-020, gm. Wieliczka 

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych : 

a) Fundacja L’ARCHE Wspólnota w Śledziejowicach – Śledziejowice 83, 32-020 Wieliczka 

b) Fundacja L’ARCHE Wspólnota w Poznaniu – ul. Polańska 13a, 61-614 Poznań 

c) Fundacja L’ARCHE Wspólnota we Wrocławiu – ul. Jutrosińska 29, 51-124 Wrocław 

d) Fundacja L’ARCHE Wspólnota w Warszawie – ul. Kocka 2 , 04-824 Warszawa  

e) Fundacja L’ARCHE Wspólnota w Gdyni – ul. Wiczlińska 127F, 81-578 Gdynia 

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 

odpłatna działalność statutowa: 

* 87.30 Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych: 

całodobowa opieka nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną, 
*85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nieklasyfikowane 

 

nieodpłatna działalność statutowa: 
*88.10.Z - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych: 

działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez 

prowadzenie warsztatów pracy dla osób z niepełnosprawnością 

 

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-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

b) data rejestracji: 22.10.2001 r. 

c) numer KRS: 0000054452 

d) REGON: 003902507 

 

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym 

oraz funkcja) 

* Robert Śmigiel - Przewodniczący Zarządu 

* Jerzy Heydel - Członek Zarządu  

* Bojana Bujwid-Sadowska - Członek Zarządu 

* Maciej Przyślewicz - Członek Zarządu 

* Wojciech Frontczak - Członek Zarządu 

* Marek Mąkosa - Członek Zarządu 

* Dariusz Grzegorek - Członek Zarządu 

* Dariusz Eugeniusz Pachla - Członek Zarządu 

* Waldemar Kwaśnik - Członek Zarządu 

* Joanna Maria Chłopicka - Członek Zarządu 

* Alina Kiełpińska - Członek Zarządu 

 

6. Określenie celów statutowych organizacji: 

Świadczenie pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności przez zakładanie i 

utrzymanie ośrodków umożliwiających życie we wspólnocie o charakterze rodzinnym, rozwój 

mailto:fundacja@larche.org.pl
http://www.larche.org.pl/
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indywidualny we wszystkich płaszczyznach, organizowanie pracy stosownej do ich możliwości oraz 

ochronę i promocję zdrowia polegającą na organizowaniu opieki medycznej i rehabilitacji osób z 

niepełnosprawnością intelektualną - w oparciu o zasady karty L’ARCHE. 

 

7. Wskazanie okresu trwania działalności, jeżeli jest on ograniczony w statucie 

* brak ograniczenia o okresie trwania działalności organizacji 

 

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres : od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą 

wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: 

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje Wspólnoty L’ARCHE, które sporządzają samodzielne 

sprawozdania finansowe. 

 

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 

wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności. 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co 

najmniej 12 miesięcy i dłużej. 

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 

kontynuowania przez organizację działalności. 

 

11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 

(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 

finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa 

pozostawiła jednostce prawo wyboru. 

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach 

obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i 

pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik 

finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające 

były porównywalne. 

Wycena aktywów i pasywów odbywa się w następujący sposób : 

- składniki majątku (środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne) 

nabywane z zewnątrz wyceniane są według ich cen nabycia; składniki majątku wytworzone we 

własnym zakresie wyceniane są według rzeczywistego kosztu ich wytworzenia; 

na dzień bilansowy składniki majątku firmy wycenia się w kwocie netto, tj. pomniejszone 

o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty trwałej wartości; 

- udziały w innych jednostkach - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty trwałej 

wartości; 

- inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub ceny rynkowej, w zależności która jest niższa; 

- rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia; 

- należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności; 

- zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności; 

- rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości; 

- udziały (akcje) własne - wg ceny nabycia; 

- Fundusze - według wartości nominalnej; 

Na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów. Odpisy amortyzacyjne 

dokonywane są w oparciu o stawki podatkowe. 

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nie wyższej niż 3.500,00 zł umarzane są 

jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o wartości wyższej niż 3.500,00 

zł amortyzowane są od następnego miesiąca po przyjęciu do użytku. Zakupy materiałów 

podstawowych przeznaczonych do prowadzenia bieżącej działalności fundacji odpisywane są  

bezpośrednio w koszty. 
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Dodatkowe informacje i objaśnienia 

 

1. Informacje i objaśnienia do bilansu 

1) Środki trwałe , wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje długoterminowe: 

Tabela nr 1 Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych :

Ogółem zwięk-

szenie 

wartości 

począt-kowej

Ogółem 

zmniejszenie 

wartości 

początkowej

Wartość 

początkowa – 

stan na 

koniec roku 

obrotowego

(4 + 5 + 6) (8 + 9 + 10) (3 + 7 – 11)

aktualiz

acja Przychody

przemie-

szczenie zbycie likwidacja inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Grunty 2 201 248,14 0,00 3 001,68 0,00 3 001,68 0,00 0,00 2 204 249,82

2. Budynki i lokale 13 216 618,63 0,00 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 416 618,63

3.

Urządzenia 

tech. i maszyny 759 322,09 0,00 2 964,90 0,00 2 964,90 0,00 0,00 0,00 0,00 762 286,99

4.

Środki 

transportu 705 963,34 0,00 303 847,50 0,00 303 847,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 009 810,84

5.

Inne środki 

trwałe 257 964,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 964,56

6.

Środki trwałe w 

budowie 2 920 818,00 0,00 3 611 267,61 0,00 3 611 267,61 0,00 0,00 0,00 0,00 6 532 085,61

7.

Zaliczki na 

środki trwałe w 

budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 20 061 934,76 0,00 6 121 081,69 0,00 6 121 081,69 0,00 0,00 0,00 0,00 26 183 016,45

Tabela nr 2 Zmiany wartości umorzenia środków trwałych :

Umorzenie

Ogółem 

zwiększenie 

umorzenia Umorzenie

– stan na 

początek roku 

obrotowego (4 + 5 + 6)

– stan na 

koniec roku 

obrotowego

(3 + 7 – 8)

stan na początek 

roku 

obrotowego

stan na koniec roku 

obrotowego

(3 – 13) (12 – 19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 201 248,14 2 204 249,82

2. Budynki i lokale 2 547 984,23 0,00 307 605,23 0,00 307 605,23 0,00 2 855 589,46 10 668 634,40 12 561 029,17

3.

Urządzenia 

tech. I maszyny 323 811,12 0,00 59 224,31 0,00 59 224,31 0,00 383 035,43 435 510,97 379 251,56

4.

Środki 

transportu 628 592,62 0,00 59 429,79 0,00 59 429,79 0,00 688 022,41 77 370,72 321 788,43

5.

Inne środki 

trwałe 226 871,37 0,00 2 882,37 0,00 2 882,37 0,00 229 753,74 31 093,19 28 210,82

6.

Środki trwałe w 

budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920 818,00 6 532 085,61

7.

Zaliczki na 

środki trwałe w 

budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 3 727 259,34 0,00 429 141,70 0,00 429 141,70 0,00 4 156 401,04 16 334 675,42 22 026 615,41

Lp

.

Nazwa 

grupy 

rodzajowej 

środków 

trwałych

Stan na 

początek 

roku 

obrotowego

Zwiększenie wartości 

początkowej

Zmniejszenie wartości 

początkowej

Nazwa grupy 

rodzajowej 

środków 

trwałych

Zwiększenia w ciągu

Zmniejszenie 

umorzenia

W artość netto

Lp

.

roku obrotowego składników aktywów

aktualizacj

a

amortyzacja za 

rok obrotowy inne
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Tabela nr 3 Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

Ogółem 

zwięk-szenie 

wartości 

począt-kowej

Ogółem 

zmniejszenie 

wartości 

początkowej

Wartość 

początkowa – 

stan na 

koniec roku 

obrotowego

(4 + 5 + 6) (8 + 9 + 10) (3 + 7 – 11)

aktualizacja Przychody

przemie-

szczenie zbycie likwidacja inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

.

Koszty 

zakończonych prac 

rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

. Wartośc firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Inne wartości 

niematerialne i 

prawne 9 270,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 270,91

4

Zaliczki na wartości 

niematerialne i 

prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabela nr 4 Zmiany wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych :

Umorzenie

Ogółem 

zwiększenie 

umorzenia Umorzenie– stan na 

początek roku 

obrotowego (4 + 5 + 6)

– stan na 

koniec roku 

obrotowego

(3 + 7 – 8)

stan na 

początek 

roku 

obrotoweg

stan na koniec 

roku obrotowego

(3 – 13) (12 – 19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

.

Koszty 

zakończonych prac 

rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

. Wartośc firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Inne wartości 

niematerialne i 

prawne 9 270,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 270,91 0,00 0,00

4

Zaliczki na wartości 

niematerialne i 

prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nazwa grupy 

wartości 

niematerialnych i 

prawnych

Zwiększenia w ciągu

Zmniejszen

ie 

umorzenia

W artość netto

L

p

.

roku obrotowego

wartości niematerialnych i 

prawnych

aktualizacja

amortyzacja za 

rok obrotowy inne

L

p

.

Nazwa grupy 

wartości 

niematerialnyc

h i prawnych

Sstan na 

początek 

roku 

obrotowego

Zwiększenie wartości 

początkowej

Zmniejszenie wartości 

początkowej

 

Tabela nr  5      Zmiana wartości inwestycji długoterminowych 

 

Wyszczeg
ólnienie 

Stan na 
początek 

roku 
obrotow

ego 
(wartość 
brutto) 

Zwiększenie Zmniejszenie 
Stan na 
koniec 
roku 

obrotowego 
(wartość 
brutto) 

(2 + 3 + 4 
– 5 – 6) 

Wartość odpisów aktualizujących inwestycje 
długoterminowe 

Wartość netto 
inwestycji 

długoterminowych 

zakup inne 
sprze
daż 

inne 

na 
początek 

roku 
obrotowego 

zwiększeni
a 

zmniej
szenia 

na 
koniec 
roku 

obrotowego 
(8 + 9 – 10) 

na 
początek 

roku 
obrotow

ego 
(2 – 8) 

na 
koniec 
roku 

obrotowego 
(7 – 11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

-- 
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) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie 

dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych 

 

Wyszczególnienie 

Stan na początek  

roku obrotowego 

Zmiany stanu odpisów w ciągu 

roku obrotowego 

 

Stan na koniec 

roku obrotowego 

(2 + 3 – 4) 

zwiększenia zmniejszenia 

1 2 3 4 5 

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

Razem 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych 

 

Wyszczególnienie 

Stan na początek  

roku obrotowego 
Zmiany stanu odpisów w ciągu 

roku obrotowego 

 

Stan na koniec 

roku obrotowego 

(2 + 3 – 4) 

zwiększenia zmniejszenia 

1 2 3 4 5 

- 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 

 

3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich 

odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 

Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy 
 

 
  Wyszczególnienie 

Wartość 

początkowa 

Dotychczasowe 

umorzenie 

Ustalony okres 

odpisywania 

 
Uwagi 

1 2 3 4 5 

- 
0,00 0,00 0,00 - 

- 
0,00 0,00 0,00 - 

 

4) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

Stan na Stan na

początek roku 

obrotowego koniec roku

obrotowego

zwiększenia zmniejszenia (4 + 5 – 6)

1 2 3 4 5 6 7

Powierzchnia (m2) 497,00 0,00 497,00 0,00

Wartość (zł) 36 100,00 0,00 36 100,00 0,00

Powierzchnia (m2) - - - -

Wartość (zł) - - - -

2.

-

Lp.

Wy szczególnienie

Zmiany  stanu w trakcie

roku obrotowego

1.

działka 1065 w obr.2 

Wieliczka

    Treść                       

(nr działki, nazwa)

 

5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane 

Stan na koniec

roku obrotow ego

zw iększenia zmniejszenia (3 + 4 – 5) 

1 2 3 4 5 6

1. - 0,00 0,00 0,00

2. - 0,00 0,00 0,00 0,00

Lp. Grupa w edług KŚT
Stan na początek roku 

obrotow ego

Zmiany w  trakcie roku obrotow ego

 

 

6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, 

zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 
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Papiery wartościowe lub prawa 

 

 

Wyszczególnienie 

Papiery wartościowe lub prawa  

 

Razem 
 

świadectwa 

udziałowe 

zamienne dłużne 

papiery 

wartościowe 

 

warranty 

 

opcje 

 
Stan na początek 

roku obrotowego 

ilość 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Zwiększenia 
ilość 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Zmniejszenia 
ilość 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Stan na koniec 

roku obrotowego 

ilość 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uwagi - - - - - 

 

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego 

Odpisy aktualizujące wartość należności 

 

Grupa  

należności 

 
Stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego Stan 

na koniec roku 

obrotowego 

(2 + 3 – 4 – 5) 
 

zwiększenia 
 

wykorzystanie 

 

uznanie  

za zbędne 

1 2 3 4 5 6 

- 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 

 
 

8)  Dane o zwiększeniach i wykorzystaniu funduszu statutowego  
 

 

 

 
 
9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) 
zapasowych, rezerwowych, oraz kapitału(funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza 
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 
 

 

 

 

statutow y z aktualizacji w yceny

1. Stan na początek roku obrotowego 9 185 215,80 0,00

a. zw iększenia 14 261,79 0,00

- z zysku 14 261,79 0,00

- inne 0,00

b. zmniejszenia -803 384,06 0,00

- pokrycie straty -803 384,06 0,00

- inne 0,00

2. Stan na koniec okresu obrotowego 8 396 093,53 0,00

Wyszczególnienie

Fundusz
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Zmiany stanów kapitałów (funduszy) innych niż podstawowy 

razem

(4 + 5 + 6+7)

1 5 8

1. 0,00 0,00

2. 0,00 0,00

3. 0,00 0,00

zwrot

dopłat

10

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

0,00

0,00

w tym: pokrywający 

własne udziały (akcje)

9 11 12 13 14 15

pokrycie straty dywidendy inne

razem

(9 + 10 + 11 + 12)

ogółem

(3 + 8 – 13)

Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

Zapasowy 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezerwowy 0,00 0,00 0,00 0,00

Z aktualizacji wy ceny 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego

agio podział zysku dopłaty inne

2 3 4 6 7

Stan na

początek roku

obrotowegoLp

.

Rodzaj kapitału

(funduszu)

 

10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy  

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty 
na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) 

0,00 

2. Zysk netto 0,00 

3. Proponowany podział zysku: 

a) pokrycie straty z lat ubiegłych 

b) wypłata dywidendy (już wypłacona dywidenda) 

c) zwiększenie kapitału 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 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4. Niepodzielony zysk 0,00 

Propozycje pokrycia straty za rok obrotowy 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty 

na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) 

0,00 

2. Strata netto 45 440,72 

3. Proponowane źródła pokrycia: 

a) fundusz zapasowy 

b) fundusz rezerwowy 

c) fundusz podstawowy 

d) dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.) 

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

nominalnej) 

 
0,00 

0,00 

45 440,72 

0,00 

0,00 

 

4. Niepokryta strata 0,00 

 

 
 
 

 



- 8 - 

 
11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 
 
 

Rezerwy na koszty i zobowiązania 

Stan na Stan na

początek roku 

obrotowego koniec roku

obrotowego

1 2 3 4 5 6 7

Rezerwy  długoterminowe ogółem:

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

− na świadczenia emery talne i podobne

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

− na pozostałe koszty

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

Rezerwy  krótkoterminowe ogółem:

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

− na świadczenia emery talne i podobne

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

− na pozostałe koszty
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Ogółem rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwiązanie 

w ciągu roku

1.

2.

Lp. Wyszczególnienie

Zwiększenie 

w ciągu roku

Wykorzystanie w 

ciągu roku

 

 

 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 

kapitał

w tym: odpisy (fundusz) własny

aktualizujące 

aktywa

1 2 3 4 5 6 7

Stan na początek roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

w ty m: z ty tułu strat z lat ubiegły ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stan na koniec roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

w ty m: z ty tułu strat z lat ubiegły ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.

1.

Lp. Wyszczególnienie

Rezerwy zarachowane w ciężar Aktywa odniesione na

wyniku 

finansowego
kapitału (funduszu)

wynik finansowy brutto

kwota ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 
bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: 
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Zobowiązania według okresów wymagalności 

BO BZ BO BZ BO BZ BO BZ BO BZ

Jednostek powiązany ch:

a) z ty tułu dostaw i 

usług

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

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

2.
Pozostały ch jednostek, w 

który ch jednostka 

posiada zaangażowanie w 

kapitale:

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

a) z ty tułu dostaw i 

usług

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

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

Pozostały ch jednostek:

a) kredy ty  i poży czki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) z ty tułu emisji 

dłużny ch papierów 

wartościowy ch

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

c) inne zobowiązania 

f inansowe

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

d) z ty tułu dostaw i 

usług

865 152,39 295 326,23 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 865 152,39 295 326,24

e) zaliczki otrzy mane 

na dostawy

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

f ) zobowiązania 

wekslowe

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

g) z ty tułu podatków, 

ceł, ubezpieczeń i 

inny ch świadczeń

30 039,28 19 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 039,28 19 646,00

h) z ty tułu 

wy nagrodzeń

4 372,08 1 910,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 372,08 1 910,54

h) inne 46 720,97 58 406,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 720,97 58 406,46

4. Fundusze specjalne

– zakładowy  f undusz 

świadczeń socjalny ch

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

– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Razem
946 284,72 375 289,23 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 946 284,72 375 289,24

Razemdo 1 roku
powyżej

1 roku do 3 lat

powyżej

3 lat do 5 lat

powyżej

3.

5 lat

stan na

1.

L

p.

Zobowiązania 

wobec

Okres wymagalności

 

 

 

13) łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i  formy tych 

zabezpieczeń 
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku 

Wyszczególni

enie 

Kwota zobowiązania Kwota zabezpieczenia Na aktywach trwałych Na aktywach obrotowych 

na początek 

roku 

obrotowego 

na koniec 

roku 

obrotowego 

na początek 

roku 

obrotowego 

na koniec 

roku 

obrotowego 

na początek 

roku 

obrotowego 

na koniec 

roku 

obrotowego 

na początek 

roku 

obrotowego 

na koniec roku 

obrotowego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Weksel 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hipoteka 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zastaw 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne 
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 

 

14)  Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 
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Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych 

początek koniec

roku obrotowego roku obrotowego

Ogółem czy nne rozliczenia między okresowe kosztów (akty wa 

bilansu – poz. A.V.2 oraz B.IV), w ty m:

11 771,71 22 267,79

– koszty  uruchomienia nowej produkcji 0,00 0,00

– opłacone z góry  czy nsze 0,00 0,00

– prenumeraty 316,80 0,00

– polisy  ubezpieczenia osób i składników majątku) 7 469,99 22 267,79

 - pozostałe 3 984,92 0,00

Ogółem rozliczenia między okresowe przy chodów  (pasy wa 

bilansu – poz. B.IV), w ty m:

9 681 060,19 16 035 403,01

(należy  wy szczególnić ważniejsze ty tuły  f igurujące w księgach 

rachunkowy ch, np.:

– ujemna wartość f irmy 0,00 0,00

– wielkość dotacji, darowizn na budowę środków trwały ch 9 681 060,19 13 835 403,01

– wartość nieodpłatnie otrzy many ch środków trwały ch) 0,00 2 200 000,00

– inne 0,00

3. Ogółem bierne rozliczenia między okresowe  (pasy wa bilansu) 5 561,69 5 752,95

2.

Lp.

Wyszczególnienie (tytuły)

1.

 

 

 

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, 
jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na 
część długoterminową i krótkoterminową  

 
Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania 

 

Wyszczególnienie 

Numer konta 

księgowego 

 

Kwota 

Pozycja  

w bilansie 

 

Kwota 

1 2 3 4 5 

Należności od pozostałych jednostek 

z tytułu udzielonej pożyczki 
 

- 

0,00 - 
0,00 

- 
0,00 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów  

- 

0,00 - 
0,00 

- 
0,00 

Razem 
- - - 0,00 

 

Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania 
 

Wyszczególnienie 

Numer konta 

księgowego 

 

Kwota 

Pozycja 

w bilansie 

 

Kwota 

1 2 3 4 5 

Zobowiązania wobec pozostałych 
jednostek z tytułu kredytu 

 

 

0,00  
0,00 

 
0,00 

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 

z tytułu zaciągniętej pożyczki 
 

 

0,00  
0,00 

 
0,00 

Zobowiązania wobec jednostki powiązanej 

z tytułu zaciągniętej pożyczki 

 

 

0,00 

 0,00 

 0,00 

Razem 
- 

0,00 
- 

0,00 
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16)  łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i 
poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na 
majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące 
zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych 
lub stowarzyszonych 

Wykaz zobowiązań warunkowych 

 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego

razem (2 + 3 – 7)

(4 + 5 + 6)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek 

powiązany ch lub stowarzy szony ch
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- udzielone 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 weksli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- zawarte, lecz jeszcze niewy konane umowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- nieznane roszczenia wierzy cieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek 

pozostały ch
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- udzielone 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 weksli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- zawarte, lecz jeszcze niewy konane umowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- nieuznane roszczenia wierzy cieli 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

 -  inne: weksel własny  ( in blanco) opatrzony  

klauzulą "bez protestu"w celu zabezpieczenia 

przy znanego przez PFRON dof inansowania w 

kwocie 337 506,86 zł, na podst.  Umowy  

ZZO/000198/06/D z 6.VI.2017r.

337 506,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337 506,86

3. Zobowiązania warunkowe w zakresie 

emery tur i podobny ch świadczeń
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 337 506,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337 506,86

z ty tułu 

utworzenia 

rezerwy

z ty tułu 

powstania 

zobowiązania

z ty tułu 

ustania 

obowiązku

Wy szczególnienie

Stan na 

początek 

roku 

obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

 

Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku 

Wy szczególnienie

na początek 

roku 

obrotowego

na koniec 

roku 

obrotowego

na początek 

roku 

obrotowego

na koniec 

roku 

obrotowego

na początek 

roku 

obrotowego

na koniec 

roku 

obrotowego

na początek 

roku 

obrotowego

na koniec 

roku 

obrotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 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

Kwota zobowiązania Kwota zabezpieczenia
Na akty wach 

trwały ch

Na akty wach 

obrotowy ch

 

 

17) w przypadku gdy składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości 
godziwej: 
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej 
wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, 
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą 
wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów 
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finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, 
c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i 
koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego 

 Nie wystąpiły. 

 

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat 

 

 

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze 

sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z 

uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług 

 

za bieżący rok 

obrotowy

za poprzedni rok 

obrotowy

6 062 858,91 5 324 053,16

2 335 397,12 2 832 412,15

16 800,00 0,00

1 539 869,28 582 054,48

0,00 109 060,00

121 813,00 68 359,70

37 967,36 28 277,54

622 985,71 496 102,14

95 458,90 150 967,38

119 810,44 64 034,38

140 054,28 122 879,27

7 542,57 27 441,55

620 513,45 456 651,92

31 932,86 52 237,92

245 574,65 272 953,61

44 525,16 50 532,37

82 614,13 10 088,75

48 888,29 20 743,90

0,00 0,00

1 075,13 3 163,74

6 112 822,33 5 347 960,80

 -Dotacje z budżetu Jednostek Samorządu.Terytorialnego

 -Dotacje z budżetu państw a

 -dotacje PFRON

 -Dotacje ze Środków  Europejskich

* Przychody finansow e - różnice kursow e,odsetki

Rodzaj przychodu

 - sprzedaż rzeczy otrzymanych w  darow iźnie

 -zbiórki publiczne

*  Inne przychody operacyjne

* Zysk ze zbycia niefinansow ych aktyw ów  trw ałych

 -pozost. przychody statutow e ( Rozlicz Międzyok Przych)

 -1% podatku na rzecz OPP

 -darow izny osób fizycz. - zagranicznych

 -Wpływ y z rent i odpłatności podopiecznych

 -Dotacje zagraniczne-L'Arche Międzynarodow a

 -Wpływ y z działalności Warsztatu Terapii Zajęciow ej

 -darow izny rzeczow e

 -darow izny osób fiz., asystentów -krajow ych

 -darow izny f irm,instytucji-krajow ych

 -darow izny f irm,instytucji- zagranicznych

 *  Przychody z działalności statutow ej odpłatnej i nieodpłatnej, w  tym:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Informacje o strukturze poniesionych kosztów: 
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Koszty realizacji zadań statutowych, w tym : 5 384 606,50

Żywność 320 029,46

Ubrania 1 040,77

Leki ,opieka  med.,mat. do terapi i 29 424,10

Pozostałe materia ły(środki  czystości ) 124 332,56

Wynagrodzenia 3 018 397,14

Ubezp. i  inne świadczenia 527 839,79

Utrzymanie domów 428 051,92

Amortyzacja 283 259,85

Utrzymanie samochodów 136 652,03

amortyz samoch 48 124,80

Telefony 11 652,72

Kieszonkowe 30 070,00

rehabi l i tacja ,basen, aerobik, hipoterapia 55 941,70

pozostałe (formacje,kultura ,pozos .us ługi ,przejazdy, 

ubezp.uczestników) 170 808,05

wyposażenie drobne i  większe do 10 tys 132 332,82

opłata  za  przejazdy- bi lety 14 354,54

materia ły  do terapi i 52 294,25

Koszty administracyjne w tym : 701 063,17

Amortyzacja 79 757,05

Materia ły i  energia-koszty adm 118 216,04

Usługi  obce-koszty admin. 101 363,27

Podatki  i  opłaty-koszty admin. 12 476,55

Wynagrodzenia  + ubezpieczenia 331 095,97

ubezpieczenia  pracowników 6 031,45

Pozostałe koszty , w tym: 52 122,84

   koszty  1% 20,00

pozos  koszty operacyjne 68 094,54

koszty finan- odsetki 181,96

inne koszty finan- różnice kurs 4 316,88

 

Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych 

Wspólnota Warszawa: 

*16 755,48 na prowadzenie domu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i koszty administracyjne 

Wspólnota Śledziejowice: 

*8 366,00 na koszty administracyjne struktury krajowej 

*22 375,10  dopłata do kosztów prowadzenia DPS w Śledziejowicach 

Wspólnota Poznań: 

*41 354,70  koszty prowadzenia 2 domów: media, żywność, środki czystości, naprawy konieczne. Opieka 

medyczna, leki, opatrunki, medyczne środki pomocnicze. Wynagrodzenia pracowników związanych z 

bezpośrednią opieką niepełnosprawnych mieszkańców , instalację cieplną dom ul. Zagonowa. 

Wspólnota Gdynia: 

*7 749,10 na budowę i wyposażenie domu 

Wspólnota Wrocław:  

*21 920,60 szkolenie pracowników, prowadzenie DPS, usługi pocztowe 

 
3)  Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 

 

 Jednostka w bieżącym roku nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe. 

 

4)  Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

 

 Jednostka w bieżącym roku nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów. 
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5)  Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 
przewidzianej do zaniechania w roku następnym : 
 

 Nie wystąpiły. 

 

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

 

 

 

 

 
Tabela pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego 

brutto za 2019 rok 

Różnica w przychodach do opodatkowania 

RAZEM  

Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu Kwota

Wydatki sfinansowane dotacjami budżetowymi 3 892 066,40 zł                   

Pozostałe wydatki niebędące kosztami uzyskania przychodu 22 101,98 zł                       

Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu 3 914 168,38 zł                  

RAZEM 3 914 168,38 zł                  

Kwota

Niezrealizowane różnice kursowe 1 868,95 zł                         

1 868,95 zł                         

DOCHÓD BRUTTO WG RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 45 440,72 zł-                       

Różnica w przychodach do opodatkowania 1 868,95 zł                         

PODSTAWA OPODATKOWANIA : 21 470,00 zł-                       

DOCHÓD (+) / STRATA (-) 3 870 596,61 zł                   

DOCHODY(PRZYCHODY) WOLNE OD PODATKU NA PODST. 

art.17 ust.1 pkt.23,47, 48, USTAWY 3 892 066,40 zł                   

DOCHODY(PRZYCHODY) WOLNE OD PODATKU NA PODST. 

art.17 ust. 1 pkt.6c USTAWY -  zł                                 

 

 
 
7)  koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które 
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym  : 

 

 Jednostka nie poniosła kosztów wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki. 

 
8)  odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia 
produktów w roku obrotowym 

 

 Jednostka nie zwiększała ceny nabycia lub kosztu wytworzenia towaru lub produktu o koszty obsługi 

zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania 

do sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych (zgodnie a art. 28 ust. 4 ustawy 

o rachunkowości) 

 

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

odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska  : 
 
 

Zestawienie poniesionych w 2019 r. i planowanych na 2020 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe 
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Wyszczególnienie Koszty poniesione Koszty planow ane

w  2019 r. na 2020 r.

1 2 3 4

1.

Nabycie w artości niematerialnych i 

praw nych

0,00 0,00

Nabycie środków  trw ałych przyjętych do 

uzytkow ania, w  tym:

2 509 814,08 0,00

– na ochronę środow iska
0,00 0,00

Środki trw ałe w  budow ie, w  tym:
3 611 267,61 0,00

– na ochronę środow iska
0,00 0,00

4.

Inw estycje w  nieruchomości i praw a 

przyjęte do użytkow ania
0,00 0,00

5. Razem 6 121 081,69 0,00

Lp.

2.

3.

 

 
10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które 

wystąpiły incydentalnie  

 

Poprzedni Bieżący

Wyszczególnienie rok obrotow y rok obrotow y

1 2 3

1. Przychody 0,00 0,00

– o nadzw yczajnej w artości, w  tym: 0,00 0,00

- 0,00 0,00

– które w ystąpiły incydentalnie, w  tym: 0,00 0,00

     - 0,00 0,00

2. Koszty 0,00 0,00

– o nadzw yczajnej w artości, w  tym: 0,00 0,00

   - 0,00 0,00

– które w ystąpiły incydentalnie, w  tym: 0,00 0,00

 

 

3 Kursy przyjęte do wyceny : 

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich 

wyceny to średni kurs NBP na dzień bilansowy .1 Euro = 4,2585 zł 

 

4 Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych : 

 Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych. 

5 Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe  

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

 

 Nie wystąpiły. 

 
2) informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż 

rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w 
międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych 
standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi 
oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą 
być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych 
transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki  
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 Nie wystąpiły. 

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

osobach: 
 

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym ; 

Wyszczególnienie
Przeciętne zatrudnienie w  roku 

obrotow ym

– pracow nicy umysłow i (na stan. nierobotniczych) 82

– pracow nicy fizyczni (na stan. robotniczych) 0

– uczniow ie 0

– osoby w ykonujące pracę nakładczą 0

– osoby korzystające z urlopów  w ychow aw czych lub bezpłatnych 0

RAZEM 82

 

 

 

4) informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych 

osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek 

handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z 

emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach 

zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu 

 

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organu zarządzającego ,nadzorującego albo administrującego 

 

obciążające koszty obciążające zysk

1 2 3

Organ zarządzający 0,00 0,00

Organ nadzorujący 0,00 0,00

Organ administrujący 0,00 0,00

Wyszczególnienie
Wynagrodzenia brutto w ypłacone w  bieżącym roku obrotow ym

 

 

 

5) informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych 
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i  administrujących jednostki, ze 
wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, 
odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 
wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów  

 

 

 

 

6) Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy . 

 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Lp. Organ 

Stan na koniec roku obrotowego 

Kwota do spłaty 
Oprocentowanie 

(od – do) 

Kwoty podlegające spłacie w terminie 

do 1 roku 
powyżej 1 roku 

do 3 lat 
powyżej 3 lat 

1. Zarządzający 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Nadzorujący 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Administrujący 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Lp. Wyszczególnienie Wynagrodzenie ogółem 

W tym 

wypłacone należne 

1. Obowiązkowe badanie rocznego 

sprawozdania finansowego  
6519,00 6519,00 0,00 

2. Inne usługi poświadczające 0,00 0,00 0,00 

3. Usługi doradztwa podatkowego 0,00 0,00 0,00 

4. Pozostałe usługi 0,00 0,00 0,00 

 

 

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

 

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w 
roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i  rodzaju; 

 Nie wystąpiły. 

 
2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 

sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 
jednostki; 

   Nie wystąpiły. 

 
3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 

wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich 
przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, 
oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny 

 

 Nie dokonano takich zmian. 
 

4) Informacje liczbowe wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania 
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy :  
 

 Dane porównawcze zostały wykazane w bilansie i  rachunku zysków i strat 
 

7. Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji  

 

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

 
2)  Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.  Nie wystąpiły 

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

Udziały w kapitale innych spółek handlowych (kapitałowych i osobowych) 

Lp. 
Nazwa i adres spółki 

handlowej 
Procent posiadanych 

udziałów 
Stopień udziału 
w zarządzaniu 

Wynik finansowy netto 
za ostatni rok obrotowy* 

1. - - - - 

2. - - - - 

 

4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze 
zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: 

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,  
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b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy 

kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, 

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w 

danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: 

− wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,  

− wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, 

− wartość aktywów trwałych, 

− przeciętne roczne zatrudnienie. 

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

powiązane; 

  Nie wystąpiły 

5) Informacje o: 
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu 

grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, 

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu 

grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześn ie do grupy 

kapitałowej, o której mowa w lit. a. 

 

 Nie wystąpiły 
6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z 

jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność 

majątkową 

 Nie wystąpiły 

8 Wymagane informacje o połączeniu spółek w przypadku sprawozdania finansowego 

sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: 

 Nie wystąpiło połączenie spółek 
 

9 W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, 

opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy 

sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać 

również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu 

eliminację niepewności 

 Nie wystąpiło 

10  Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 

ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: 

 Nie wystąpiły 

 

 

 

 

Kraków, dnia 26 czerwca 2020 r. 

 

 

 
Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie :                            Podpisy osób zatwierdzających sprawozdanie: 







 MIGAS JERZY 
AUDYTOR PIBR  NR 1779 

_______________________________________________________________________ 

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

dla  FUNDACJI L’ ARCHE 
 

Przeprowadziłem badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego   

FUNDACJA  L’ARCHE     z siedzibą w Śledziejowicach 336, 32-020 Wieliczka, 
wpisanej do KRS pod nr 0000054452. 

 

na które składa się: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą 24.767.098,01 zł; 
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku 

wykazujący nadwyżkę kosztów nad przychodami  45.440,72 zł; 
4) informacja dodatkowa 
5) sprawozdanie Zarządu z działalności 

 
 

Podstawa opinii 
 

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w 
wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 
(„KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1089 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej 
opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie 
sprawozdania finansowego. 

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych 
Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej 
Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami  etycznymi,  które mają zastosowanie 
do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki 
etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania 
kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie 
z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach. 
 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby 
stanowić podstawę dla naszej opinii. 
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Odpowiedzialność Zarządu za sprawozdanie finansowe 
 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny 
i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z 
przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z 
obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą 
Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego 
niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 

 
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę 
zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, 
spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji 
działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo 
zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie 
ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 

 

Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało 
wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 

 
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

 

Naszymi celami jest uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako 
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem 
oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność 
jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone 
zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą 
powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie 
oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze 
użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.1 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani 
efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w 
przyszłości. 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy 
sceptycyzm, a także: 

 

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania 
finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i 
przeprowadzamy procedury badania    odpowiadające    tym    ryzykom    i    
uzyskujemy    dowody    badania,    które 
są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko 
niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego 
wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, 
celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej; 
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- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu 

zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, 
ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki; 

- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz 
zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez 
Zarząd Spółki; 

- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki 
zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie 
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze 
zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność 
Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna 
niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego 
rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie 
ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na 
dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego 
rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka 
zaprzestanie kontynuacji działalności; 

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w 
tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą 
transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 

 

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności 
 

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2019 r. („Sprawozdanie z działalności”) 

Odpowiedzialność Zarządu 

Zarząd Spółki  jest  odpowiedzialny  za  sporządzenie  Sprawozdania  z  działalności  zgodnie 
z przepisami prawa. 

Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki 
spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z 
działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem 
jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności,  i  czyniąc  to,  rozpatrzenie,  czy nie  
jest  istotnie  niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas 
badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie 
wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności,  
jesteśmy zobowiązani  poinformować o  tym w naszym sprawozdaniu  z  badania.  Naszym  
obowiązkiem  zgodnie  z  wymogami  ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie 
opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone  zgodnie   z   przepisami   oraz   
czy   jest   zgodne   z   informacjami   zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 
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Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i 
odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.  

 
Naszym 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 31.12.2019 roku, jak też jej 
wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2019 roku  do 31.12.2019 roku, 
 

b) Sporządzone zostało na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy 
o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych 
 

c) Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i 
postanowieniami statutu jednostki. 

 

Opinia o Sprawozdaniu z działalności 
 

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z 
działalności Spółki: 

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości; 
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

Ponadto,  w  świetle  wiedzy  o  Spółce  i  jej  otoczeniu  uzyskanej  podczas  naszego  
badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych 
zniekształceń. 
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