I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I GOSPODARCZĄ
RÓWNOCZEŚNIE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Fundacja „ENERGETYKA na Rzecz Polski Południowej”
43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51
za rok obrotowy 2006
I.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO

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.
1.1 Fundacja w 2002 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
z dnia 20.08.1997 r. 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 KRS :
0000132934 postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. Akt. KA
VIII NS 10481/2/386 z dnia 27 września 2002 r.
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1.2 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego po rozpatrzeniu w dniu 24 września 2004 roku
wniosku Fundacji „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” w
Jaworznie dotyczącego zmiany statutu, wydał postanowienie nadające
w/w Fundacji status organizacji pożytku publicznego (syg. Sprawy KA
VIII.NS-Rej.KRS /19143/4/246 z dnia 24.09.2004r.)

1.3 Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000132934
dokonano dnia 24.09.2004 r.

1.4 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 02.06.1993 roku.
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.
1.5 Celem działalności statutowej Fundacji jest organizowanie i wspieranie
inicjatyw oraz przedsięwzięć na rzecz utrzymania substancji i rozwoju
regionu Polski Południowej w dziedzinach:
• działalność oświatowa
• działalność kulturalna
• ochrona zdrowia
• pomoc społeczna
• ochrony środowiska
• kultury fizycznej i sportu.
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1.6 Działalność Fundacji prowadzona nieodpłatnie jest poprzez:
- działalność statutową nieodpłatną
- działalność statutową odpłatną
- działalność statutową gospodarczą
2. Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” prezentuje
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się
od 1 stycznia 2006 r. i kończący się 31 grudnia 2006 r.

3. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z wymogami
obowiązującymi jednostki gospodarcze Ustawy o rachunkowości z dnia
29 września 1994 roku (jednolity tekst Dz. Ustaw nr 76/2002 poz. 694.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej
kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez
Fundację działalności.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją
przyjętych zasad (polityką) rachunkowości, ustaloną i wprowadzoną do
stosowania postanowieniami uchwały Zarządu Nr 1E/01/2006/SO oraz
1D/01/2006/SO z dnia 21.01.2006r., która to dokumentacja ustala:
1) rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze,
2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego,
3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan
kont,
4) system ochrony danych i ich zbiorów,
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5) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem
zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami
art. 4, 10 , 50 i rozdziałów 2, 4 , 8 ustawy o rachunkowości
oraz z uchwałą Zarządu Nr 1D/2006/SO z dnia 27.01.2006r.
ustalającymi zakładowy plan kont.
6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa
(pomijając te które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono
następującymi metodami ostrożnej wyceny wynikającymi z
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
1) wartości niematerialne i prawne w zależności od sposobu ich nabycia
(wytworzenia) i późniejszego wykorzystania według:
- cen nabycia (zakupu),
- kosztów wytworzenia,
- wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych),
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o
ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
2.a) środki trwałe w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i
późniejszego wykorzystania według:
- cen nabycia (zakupu),
- kosztów wytworzenia,
- wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych),
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)oraz o
ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Zgodnie z
postanowieniami Zarządu (Uchwała Nr 13A/12/2005 z dnia
28.12.2005r.)
po
oszacowaniu przez biegłego rzeczoznawcę
majątkowego postanowiono zweryfikować okres amortyzacji obniżając
indywidualne stawki umorzeniowe niektórych budynków i budowli
począwszy od 01.01.2006r.
2.b) zapasy według średnioważonych cen zakupu
3) należności w kwotach wymaganej zapłaty
4) inwestycje krótkoterminowe w cenie nabycia
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5) fundusze własne w wartości nominalnej
6) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
7) Inwestycje długoterminowe – nabyte jednostki uczestnictwa w
Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.a. „OPERA” wyceniono
według cen nabycia powiększony o dochód z posiadanych
jednostek uczestnictwa.
W związku z okazanym prospektem informacyjnym Towarzystwa,
fundusz nie jest funduszem o gwarantowanej stopie zwrotu. W tej
sytuacji utworzono konto odpisu z aktualizacji wyceny jednostek
uczestnictwa które na dzień 31.12.2006 r. wykazuje saldo
124 800,75 zł. Fundusz przeznaczony jest dla nie nastawionych na
zysk osób prawnych. Odpisu aktualizacyjnego do wartości godziwej
(rynkowej) dokonano w korespondencji z kapitałem z aktualizacji
wyceny.
Jaworzno, dnia 30.03.2007 r.

SPORZĄDZIŁ
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