Fundacja ”Energetyka na Rzecz Polski Południowej”
Informacja dodatkowa

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia
wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i
tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Grunty

Budynki, lokale
i obiekty inżyn.
lądowej i wodnej

Urządzenia
techniczne
i maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Razem

Wartość
początkowa
Stan na 1.01.2006 r.

65 258,36

Przychody

7 593 258,70

155 728,36

22 582,95

8 011,53

132 304,89

Rozchody
Stan na 31.12.2006 r.

65 258,36

559 070,56

8 505 620,87

2 284,99

32 879,47

5 800,00

5 800,00

7 615 841,65

163 739,89

132 304,89

555 555,55

8 532 700,34

1 047 086,18

117 060,46

103 502,73

335 518,83

1 603 168,20

137 922,62

17 158,14

13 104,36

72 858,39

241 043,51

1 185 008,88

134 218,60

116 607,09

408 377,22

1 844 211,71

Umorzenie
Stan na 1.01.2006 r.
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na 31.12.2006 r.
Wartość netto
Stan na 1.01.2006 r.

65 258,36

6 546 172,52

38 667,90

28 802,16

223 551,73

6 902 452,67

Stan na 31.12.2006 r.

65 258,36

6 430 832,85

29 521,29

15 697,80

147 178,33

6 688 488,63
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Specyfikacja
przychodów
Z zakupów i budowy

22 582,95

8 011,53

22 582,95

8 011,53

2 284,99

32 879,47

2 284,99

32 879,47

5 800,00

5 800,00

Inne
Razem

0,00

0,00

Specyfikacja
rozchodów

Wartość
początkowa
Sprzedaż
Likwidacja
Inne-darowizna
Razem
Umorzenie
Sprzedaż
Likwidacja
Inne-darowizna
Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

5 800,00

5 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wartości niematerialne i prawne - obroty
w złotych

Koszty
Wartość
zakończonych
firmy
prac rozw.

Wartość początkowa
Stan na 1.01.2006 r.
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na 31.12.2006 r.
Umorzenie
Stan na 1.01.2006 r.
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na 31.12.2006 r.

Inne wartości niematerialne i prawne

Ogółem

z tego (wymienić):
Programy
Znak
użytkowe graficzny

Zaliczki

Razem

4 836,00

4 270,00

566,00

4 836,00

4 836,00

4 270,00

566,00

4 836,00

4 836,00

4 270,00

566,00

4 836,00

4 836,00

4 270,00

566,00

4 836,00

0,00

0,00

0,00

Wartość netto
Stan na 31.12.2006 r.

0,00

0,00
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2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania
prawa własności budynków i budowli.
W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego z powyższych tytułów.
5/ Inwestycje długoterminowe
Stan na początek
okresu obrotowego

Stan na koniec
okresu obrotowego

Jednostki uczestnictwa
w Towarzystwie Inwestycyjnym
„OPERA” S.A. w Warszawie

0,00

1 624 800,75

w tym odpis aktualizacyjny
wg wyceny Towarzystwa
na dzień 31.12.2006

0,00

124 800,75

Jednostka zakupiła Uchwałą 9B/08/2006/SO jednostki uczestnictwa w Funduszu OPERA NGO SFIO,
utworzonego przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na kwotę 1 000 000 zł. W m-cu grudniu 2006 r.
zostały dokupione fundusze dodatkowe na kwotę zł 500 000,- . Stan funduszy potwierdzony przez Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych OPERA na dzień 31.12.2006r. to 1 265,845 066 j.n. wynoszącym w bilansie zł 1 624 800,75,
z czego dokonano odpisu aktualizacyjnego na kwotę zł 124 800,75 odnosząc go na fundusz z aktualizacji wyceny.

6/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
subskrybowanych akcji:
Stan na początek
Stan na koniec
okresu obrotowego
okresu obrotowego
Fundusz statutowy

17 285 679,97

18 337 468,79

7/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów /
funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale
(funduszu) własnym.
W okresie sprawozdawczym ani w okresie poprzedzającym okres sprawozdawczy żadne kapitały zapasowe i
rezerwowe nie występowały.
8/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Zarząd proponuje wykazaną stratę netto za rok 2006 w wysokości zł 1 716 718,97 pokryć z funduszu statutowego.
9/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Nie dotyczy.
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10/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.
Stan na początek
okresu obrachunkowego
1.

Odpis aktualizujący jednostki uczestnictwa
w Towarzystwie Inwestycyjnym „OPERA” S.A.

2. Odpis aktualizujący należności

Stan na koniec
okresu obrachunkowego

0,00

124 800,75

0,00

4 622,41

11/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,
przewidywanym umową okresie spłaty:
a/ do 1 roku,
b/ od 1 roku do 3 lat,
c/ powyżej 3 lat do 5 lat,
d/ powyżej 5 lat.
W bilansie Fundacji nie występują zobowiązania długoterminowe.

12/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Stan na
Tytu?y

pocz?tek roku
obrotowego

1. Ogó?em czynne rozliczenia
miêdzyokresowe kosztów, w tym:
Koszty remontów œrodków trwa?ych, wykonanych
w wiêkszym zakresie
Koszty uruchomienia nowej produkcji
Op?acone przez jednostkê (z góry za przysz?e
lata) czynsze z tytu?u wynajmowania
pomieszczeñ przeznaczonych na cele statutowej
dzia?alnoœci jednostki
Op?acona (z góry, np. za nastêpny rok)
prenumerata czasopism i innych fachowych
publikacji
Koszty poniesione z tytu?u ubezpieczeñ
maj?tkowych i osobowych za przysz?e okresy
sprawozdawcze
Inne rozliczenia miêdzyokresowe kosztów czynne
2. Ogó?em bierne rozliczenia
miêdzyokresowe kosztów.
3. Ogó?em rozliczenia miêdzyokresowe
przychodów, w tym:
- dodatnia wartoœæ firmy
- równowartoœæ dotacji na budowê œrodków
trwa?ych i prace rozwojowe
- równowartoœæ nieodp?atnie otrzymanych
œrodków trwa?ych, œrodków trwa?ych w budowie,
wartoœci niematerialnych i prawnych
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8 493,12

koniec roku
obrotowego
5 435,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 397,25

6 424,87
671,00

0,00

5 435,42
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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13/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ( ze wskazaniem jego rodzaju.
Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

14/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także
wekslowe.
Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Działalność Fundacji polegała na udzielaniu darowizn instytucjom społecznym oraz przekazywaniu
sprzętu medycznego placówkom służby zdrowia na zasadzie użyczenia. Czynności te dotyczyły wyłącznie
kraju.
w zł i gr
Rok poprzedni
3 800 639,05

Przychody ogółem:
Przychody działalności statutowej nieodpłatnej
w tym: otrzymane darowizny od:
osób prawnych
osób fizycznych
w tym 1% odpisu od podatku
własne

%
100

Rok bieżący
%
896 373,21 100

3 011 901,48

79

197 053,34

22

3 000 000,00
11 901,48
11 901,48

78
1

176 759,72
17 613,62
11 817,12
2 680,00

20
2
0

Przychody działalności statutowej odpłatnej ogółem:
w tym:
jazdy konne
dzierżawa kawiarni
wynajem boksów
pozostałej

191 638,69
98 813,02
35 951,67
34 614,24
22 259,76

5
3
1
1
0

225 476,96
93 279,73
38 509,92
35 843,88
57 843,43

25
10
17
4
6

Przychody działalności gospodarczej ogółem:
w tym:
wynajem powierzchni reklamowych
utrzymanie koni prywatnych:

86 349,81
11 978,68
74 371,13

2
0
2

88 987,08
14 100,00
74 887,08

10
2
8

Razem przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów:
Przychody finansowe:
Przychody operacyjne pozostałe:

2/
Struktura
kosztów
ogólnoadministracyjnych:

działalności

3 289 889,98

511 517,38

481 649,72
29 099,35

statutowej
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Poprzedni
2 740 482,73

Koszty ogółem
z tego:
1. Koszty realizacji poszczególnych
zadań statutowych
2 535 706,17
z tego:
nieodpłatnej statutowej 2 015 492,02
odpłatnej statutowej
427 233,81
działalności gospodarczej 92 980,34
2. Koszty administracyjne
189 164,77
3. Koszty :

- finansowe
- operacyjne

3 049,88
12 561,91

%
100

Koszty za rok
Obrotowy
2 605 966,18

93
74
16
3
6

2 388 343,98 92
1 717 618,20 66
569 351,62 22
101 374,16 4
207 144,42 8

0
1

782,41
9 695,37

%
100

0
0

3/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.
4/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.
5/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub
przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.
6/ Przychody ogółem
Koszty ogółem
Strata brutto

zł 896 373,21
zł 2 605 966,18
zł 1 709 592,97

7/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

W kosztach działalności Fundacji występuje grupa wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania
przychodu od których nie nalicza się podatku dochodowego, ponieważ wydatki te są związane z celami
statutowymi jak również występują koszty podatkowe, a nie bilansowe. Występują także przychody
bilansowe, nie podatkowe.
7.1 Korekty przychodów dla podatku dochodowego.
Przychody ogółem
896 373,21
Odsetki naliczone (nie podatkowe)
772,41
Przychody do opodatkowania
895 600,80
7.2 Korekty kosztów dla podatku dochodowego.
Koszty ogółem:
+ wypłacone wynagrodzenia z roku 2005
+ zapłacony ZUS z roku 2005
- przekazane darowizny zgodnie ze statutem
- amortyzacja środków trwałych oddanych
do nieodpłatnego użyczenia
- wynagrodzenia naliczone w roku 2006,
a nie wypłacone
- ZUS naliczony w roku 2006, a nie zapłacony
- odsetki naliczone i koszty procesowe
od spraw zasądzonych

Ogółem koszty uzyskania przychodu
Dochód podatkowy
Strata w związku z postanowieniami art.7 ust.3-4a
Dochód
w tym dochody wolne

2 605 966,18
13 792,42
3 817,84
1 667 024,72
49 666,08
13 403,75
3 334,24
1 096,23

889 051,42
6 549,38
1 688 343,34
1 694 892,72
1 657 390,13
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8/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane
o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Lp.

Wyszczególnienie

Rok poprzedni

Rok bieżący

1

Amortyzacja

329 090,56

241 043,51

2

Zużycie materiałów i energii

159 017,74

155 664,58

3

Usługi obce

239 948,24

267 039,47

4

Podatki i opłaty

37 935,79

41 066,46

5

Wynagrodzenia

173 322,98

168 089,93

6

Ubezpieczenia i inne świadczenia

30 121,39

23 946,23

7

Pozostałe koszty rodzajowe

85 368,24

11 709,56

8

Razem koszty w układzie rodzajowym

1 054 804,94

908 559,74

9

Zmiana stanu RMK z tyt. polis ubezpieczeniowych

0,00

3 057,70

10

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

1 070,75

16 846,24

11

Koszty pozostałe (w tym darowizny)

1 668 994,75

1 677 502,50

12

Razem koszty działalności operacyjnej

2 724 870,44

2 605 966,18

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.
Pozycja taka w jednostce nie występuje.

8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe;
odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.
Pozycja ta w roku obrotowym jednostki nie dotyczy.

9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.
Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym w jednostce nie wystąpiły.

10/ Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.
Nie dotyczy.
3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
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4. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH
Informacje o:

1/ Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.
Przeciêtne
zatrudnienie w roku
Pracownicy umys?owi
2,54
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
2,00
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju
0,00
Uczniowie
0,00
Pracownicy przebywaj?cy na urlopach
wychowawczych lub bezp?atnych
0,00
OGÓ£EM
4,54
Wyszczególnienie

2/ Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy
osobno).

Stan na koniec roku
Członkowie
organów

wynagrodzenia obciążające
koszty

zysk (tantiemy)

Zarządzających

31 907,12

0,00

Nadzorujących

0,00

0,00

3/ Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład
organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem
warunków oprocentowania i terminów spłaty.
Pożyczek dla członków zarządu i organów nadzorczych Fundacja nie udzieliła.

5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego.
W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.
2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym.
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W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.
3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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.
Fundacja w 2006 roku w dalszym ciągu dostosowywuje Zakładowy Plan Kont do przepisów jednostek prowadzących
działalność statutową oraz działalność gospodarczą. Podstawowa zmiana dotyczy ewidencji kosztów w zespole 5 /koszty
produkcji / z uwagi na konieczność kontrolowania kosztów dotyczących działalności statutowej odpłatnej, nieodpłatnej
oraz działalności gospodarczej. Jednocześnie na podstawie opinii biegłego rzeczoznawcy Zarząd Fundacji podjął uchwałę
nr 13a /12/2005/SO z dnia 28 grudnia 2005 r. postanowił zweryfikować okres amortyzacji i roczne stawki
amortyzacyjne środków trwałych znajdujących się na terenie Hippicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego w
Jaworznie Ciężkowicach obniżając stawki amortyzacji. W wyniku realizacji tych postanowień amortyzacja bilansowa
wyniosła 241 043,51 zł.

4/ Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Suma bilansowa na dzień 31.12.2005 równa jest sumie bilansowej na dzień 01.01.2006 roku i wynosi
zł 18 400 029,11.
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, GDY SPRAWOZDANIE
TAKIE NIE JEST W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE
Informacje o:
1/ wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
b) procentowym udziale,
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych,
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników
aktywów trwałych,
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.
.Nie dotyczy.
2/ Transakcjach z jednostkami powiązanymi.
Nie dotyczy.

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.
Nie dotyczy.

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,
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:

10/9

Fundacja ”Energetyka na Rzecz Polski Południowej”
Informacja dodatkowa
-

wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
wykaz aktywów trwałych,
przeciętne roczne zatrudnienie.
Nie dotyczy.

8. INFORMACJE POŁĄCZENIA SPÓŁEK
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło
połączenie:
1/ jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia,
wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,
2/ jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z
rejestru,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od
początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.
Nie dotyczy.
9. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
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.
Fundacja posiada fundusz statutowy w wysokości 18 337 468,79 zł, który zabezpiecza działalność przewidzianą
w statucie na dłuższy okres czasu.
W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.
Zagrożenia w kontynuacji działalności nie występują.

Data sporządzenia: 30.03.2007

Sporządził:
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