
 
 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
 
 

1. Dane identyfikujące jednostkę: 
 
 

1.1. Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” utworzona została aktem 
notarialnym z dnia 09.07.1993 roku /nr repertorium A nr 1479/93 Kancelaria 
Notarialna Katarzyna Kurz Mysłowice, ul. Powstańców nr 1/. 
Fundacja w 2002 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 
20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U. z 2001 r. nr 17, poz. 209/ 
oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.10.1997 r. w sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Działalności /Dz.U. z 1997 r. nr 128, poz. 829/, uzyskała 
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Stowarzyszeń i innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych Fundacji oraz Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod                   nr KRS: 
0000132934 /postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. Akt.KAVIII NS- Rej KRS 
10481/2/386 z dnia 27 września 2002 roku/. 
 

1.2. Fundacja jest jednostką organizacyjną typu zakładowego, wyposażoną w 
osobowość prawną, utworzoną z inicjatywy osób prawnych dla realizacji celów 
społecznie i gospodarczo użytecznych. Fundatorem jest Elektrownia 
Jaworzno III. 
 
Powołanie Fundacji nastąpiło na podstawie uchwały nr 34/06/93 Rady 
Pracowniczej Elektrowni Jaworzno III z dnia 02.06.1993roku. 

 
  Fundusz założycielski wynosił 1 mld złotych /100.000,-zł PLN/. 
   

Następcą prawnym Elektrowni Jaworzno III S.A. jest obecnie Południowy 
Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą w Katowicach. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Celem działalności statutowej Fundacji jest organizowanie i wspieranie 
inicjatyw oraz przedsięwzięć na rzecz utrzymania substancji i rozwoju regionu 
Polski Południowej w dziedzinach: 
- ochrony środowiska 
- ochrony zdrowia i pomocy społecznej 
- działalności oświatowej i kulturowej 
- kultury fizycznej i sportu 

 
2. Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” prezentuje sprawozdanie 

finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się  
od  01 stycznia 2004 r. i kończący się 31 grudnia 2004 r. 

 



3. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 
29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki. 
 
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. 
 
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i 
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty 
zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej 
wyceny. 
 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia . 
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 
których wartość jest wyższa niż 3.500,-zł dokonuje się zgodnie z ustawą o podatku 
dochodowym od osób   prawnych z dnia 15.02.1992r. /Dz.U. z 2000 roku Nr 54 z 
późn. zm./ według ustalonego planu, metodą liniową. 
Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości do 3.500,-zł 
objęte są ewidencją ilościową, a ich wartość  w całości odpisywana jest w koszty w 
momencie przekazania do użytkowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakup materiałów i towarów wyceniany jest wg cen zakupu. 
 
Należności  wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. 
 
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w ich cenie nominalnej /odsetki 
od środków na rachunkach bankowych dopisuje się do stanu rachunku/. 
 
Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. 
 
Zobowiązania  wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. 


