Nagłówek sprawozdania finansowego
Data początkowa okresu, za który
sporządzono sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który
sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania
finansowego

2021-06-08

Kod Sprawozdania: SprFinOpWZlotych
Kod Systemowy

SFJOPZ (1)

Wersja Schemy

1-2

Wariant Sprawozdania

1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do ustawy o rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba
Nazwa Firmy

Fundacja Zakładów GórniczoHutniczych "Bolesław"

Siedziba podmiotu
Województwo

Małopolskie

Powiat

Olkuski

Gmina

Bukowno

Miejscowość

Bukowno

Adres
Adres
Kraj

PL

Województwo

Małopolskie

Powiat

Olkuski

Gmina

Bukowno

Nazwa ulicy

Kolejowa
wizualizacja sprawozdania

Numer budynku

37

Nazwa miejscowości

Bukowno

Kod pocztowy

32-332

Nazwa urzędu pocztowego

Bukowno

Identyfikator podatkowy NIP

6372204328

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla
jednostek wpisanych do Krajowego
Rejestru Sądowego.

0000729236

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Data od

2020-01-01

Data do

2020-12-31

Założenie kontynuacji działalności
Wskazanie, czy sprawozdanie
finansowe zostało sporządzone przy
założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez
jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości: "Tak" - sprawozdanie
sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności, "Nie" sprawozdanie zostało sporzadzone
przy zalożeniu, że działalność nie
będzie kontynuowana

Tak

Wskazanie, czy nie istnieją
okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności: "Tak" - Brak
okoliczności wskazujących na
Tak
zagrożenie kontynuowania
działalności; "Nie" - Wystąpiły
okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania
działalności

wizualizacja sprawozdania

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru, w tym:
Za aktywa Fundacji rozumie się
kontrolowane przez jednostkę
zasoby majątkowe o wiarygodnie
określonej wartości, powstałe w
wyniku przeszłych zdarzeń, które
spowodują w przyszłości wpływ do
jednostki korzyści ekonomicznych.
Aktywa prezentuje się w bilansie,
jako aktywa trwałe lub obrotowe
oraz jako odrębną pozycję, należne
wpłaty na fundusz statutowy.\nJako
aktywa trwałe ujmuje się te aktywa
Fundacji, które nie są zaliczane do
aktywów obrotowych,
charakteryzujące się długim
okresem użytkowania oraz niskim
stopniem płynności.\nZalicza się do
nich:\n•\twartości niematerialne i
prawne\n•\tśrodki
trwałe\n•\tnależności
długoterminowe\n•\tinwestycje dług
oterminowe\n•\tdługoterminowe
rozliczenia międzyokresowe\n\nDo
aktywów obrotowych zalicza się:
\n•\tzapasy\n•\tnależności
krótkoterminowe\n•\tinwestycje krót
koterminowe\n•\tkrótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe\n\nZa
pasywa Fundacji uznaje się:
\n•\tfundusze
własne\n•\tzobowiązania i rezerwy
na zobowiązania\n\nFundusz
własne stanowią:\n•\tfundusz
(kapitał) statutowy (podstawowy)
\n•\tzysk (strata) netto roku
obrotowego\n•\tzysk (strata) z lat
ubiegłych\n\nPrzez zobowiązania
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rozumie się wynikający z przeszłych
zdarzeń obowiązek wykonania
świadczeń o wiarygodnie określonej
wartości, które spowodują
wykorzystanie już posiadanych lub
przyszłych aktywów jednostki.
\n\nRezerwy są to zobowiązania,
których termin wymagalności lub
kwota nie są pewne.\nZobowiązania
(w tym rezerwy) prezentuje się w
bilansie jako długo i
krótkoterminowe.\nPrzez
zobowiązania krótkoterminowe
rozumie się ogół zobowiązań z
tytułu dostaw i usług, a także całość
lub tę część pozostałych
zobowiązań, które stają się
wymagalne w ciągu 12 miesięcy od
dnia bilansowego.\nWszystkie
pozostałe zobowiązania zalicza się
do zobowiązań długoterminowych.
\nNie ujmuje się w bilansie
zobowiązań warunkowych, przez
które rozumie się obowiązek
wykonania świadczeń, których
powstanie jest uzależnione od
zaistnienia określonych, niepewnych
zdarzeń w przyszłości, których
wystąpienie nie w pełni podlega
kontroli jednostki.\n\nPrzez
przychody rozumie się
uprawdopodobnione powstanie w
okresie sprawozdawczym korzyści
ekonomicznych, o wiarygodnie
określonej wartości.\nPrzychodami z
działalności operacyjnej Fundacji są
w szczególności otrzymane środki
pieniężne i inne aktywa ze źródeł
określonych odrębnymi przepisami
prawa i statutem Fundacji,
wizualizacja sprawozdania

metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji),

nieodpłatnie otrzymane składniki
majątku, darowizny, spadki, zapisy,
dotacje i subwencje.\nPozostałe
przychody operacyjne Fundacji to
przychody pośrednio związane z
działalnością operacyjną jednostki, a
w szczególności przychody związane
ze zbyciem środków trwałych,
odwróceniem odpisów
aktualizujących należności,
odpisaniem zobowiązań
przedawnionych, rozwiązaniem
rezerw, otrzymanymi dotacjami i
darowiznami na cele nie statutowe.
\nPrzychody finansowe Fundacji
stanowią między innymi: naliczone i
zrealizowane odsetki od środków
pieniężnych na rachunkach
bankowych, lokat, innych inwestycji
finansowych, zyski z tytułu różnic
kursowych, odwrócenie odpisów
aktualizujących należności z tytułu
operacji finansowych.\n\nPrzez
koszty rozumie się
uprawdopodobnione zmniejszenia
w okresie sprawozdawczym korzyści
ekonomicznych, o wiarygodnie
określonej wartości.\nDo kosztów
działalności operacyjnej Fundacji
zalicza się koszty związane z
realizacją zadań statutowych, w tym
także świadczenia określone
statutem Fundacji.\nZa koszty
uważa się również koszty ogólnego
zarządu, przez które rozumie się
koszty pośrednio związane z
realizowanymi zadaniami
statutowymi oraz koszty
występujące w o,rganizacji
niezależnie od prowadzonych zadań
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statutowych, a w szczególności
koszty wynagrodzeń oraz koszty
ubezpieczenia społecznego, koszty
podróży służbowych oraz innych
świadczeń na rzecz pracowników i
innych osób, odpisy amortyzacyjne
środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, zużycie
materiałów i energii, usługi obce
oraz pozostałe koszty o charakterze
administracyjnym.\nPozostałe
koszty operacyjne Fundacji to koszty
pośrednio związane z działalnością
operacyjną jednostki, a w
szczególności koszty związane ze
zbyciem środków trwałych,
odpisaniem należności
przedawnionych, umorzonych,
nieściągalnych, utworzeniem
rezerw, z odszkodowaniami i karami.
\nKoszty finansowe Fundacji to
koszty związane z zaciąganiem i
obsługą zobowiązań finansujących
jej działalność w postaci odsetek,
prowizji, straty z tytułu różnic
kursowych, skutek ujemnej wyceny
inwestycji finansowych, w tym
odpisy aktualizujące należności z
tytułu operacji finansowych.\n\nW
Fundacji stosuje się następujące
metody wyceny poszczególnych
składników aktywów i pasywów:
\n•\tśrodki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne na moment
początkowego ujęcia według ceny
nabycia lub kosztu wytworzenia, na
dzień bilansowy według ceny
nabycia lub kosztu wytworzenia
pomniejszonej o odpisy
umorzeniowe, a także o odpisy z
wizualizacja sprawozdania

tytułu trwałej utraty wartości,
\n•\tinwestycje finansowe na
moment początkowego ujęcia
według ceny nabycia albo ceny
zakupu, jeżeli koszty
przeprowadzenia i rozliczenia
transakcji nie są istotne, na dzień
bilansowy według ceny nabycia lub
ceny rynkowej, zależnie od tego,
która z nich jest niższa,\n•\trzeczowe
składniki aktywów obrotowych na
moment początkowego ujęcia
według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, na dzień bilansowy
według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia nie wyższych od ich
cen sprzedaży netto,\n•\tnależności
na moment początkowego ujęcia
według wartości nominalnej, na
dzień bilansowy w kwocie
wymaganej zapłaty,
\n•\tzobowiązania na moment
początkowego ujęcia według
wartości nominalnej, na dzień
bilansowy w kwocie wymaganej
zapłaty,\n•\trezerwy na moment
początkowego ujęcia w wysokości
stanowiącej najbardziej właściwy
szacunek nakładów niezbędnych do
wypełnienia obecnego obowiązku,
na dzień bilansowy w uzasadnionej,
wiarygodnie oszacowanej wartości,
\n•\tdotacje i darowizny w
wysokości kwot rzeczywiście
otrzymanych. Darowizny środków
trwałych według ceny sprzedaży
takiego samego lub podobnego
składnika aktywów,\n•\tkapitały
(fundusze) własne ujmuje się z
podziałem na ich rodzaje i według
wizualizacja sprawozdania

zasad określonych przepisami
prawa, postanowieniami statutu lub
umowy o utworzeniu Fundacji. Na
dzień bilansowy wycenia się w
wartości nominalnej.\n

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jest to wyrażony w
mierniku pieniężnym rezultat
działalności Fundacji osiągnięty w
okresie sprawozdawczym. Wynik ten
może być dodatni lub ujemny.
Wynik finansowy netto okresu
sprawozdawczego: • wynik
działalności operacyjnej
(statutowej), • wynik operacji
finansowych, • obowiązkowe
obciążenie wyniku finansowego z
tytułu podatku dochodowego od
osób prawnych. Wynik działalności
operacyjnej stanowi różnicę
pomiędzy przychodami i kosztami
działalności statutowej oraz
kosztami ogólnego zarządu a także
pomiędzy pozostałymi przychodami
i kosztami operacyjnymi. Przyjęte
zasady rachunkowości stosuje się w
sposób ciągły, dokonując w
kolejnych latach obrotowych
jednakowego grupowania operacji
gospodarczych, jednakowej wyceny
aktywów i pasywów, oraz ustala się
wynik finansowy i sporządza
sprawozdanie finansowe tak, aby za
kolejne lata informacje były
porównywalne.
Sprawozdanie finansowe
sporządzono na dzień zamknięcia
ksiąg rachunkowych według
załącznika nr 6 do ustawy o
rachunkowości. Sprawozdanie
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finansowe składa się z: 1.
Wprowadzenia do sprawozdania
finansowego, obejmującego w
szczególności: • nazwę, siedzibę i
adres oraz numer we właściwym
rejestrze sądowym albo ewidencji; •
wskazanie czasu trwania
działalności jednostki, jeżeli jest
ograniczony; • wskazanie okresu
objętego sprawozdaniem
finansowym; • wskazanie, czy
sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez
jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją
okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności; • omówienie przyjętych
zasad (polityki) rachunkowości, w
tym metod wyceny aktywów i
pasywów (także amortyzacji),
ustalenia wyniku finansowego oraz
sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w
zakresie, w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru. 2. Bilansu
3. Rachunku zysków i strat (w wersji
kalkulacyjnej) 4. Informacji
dodatkowej, obejmującej w
szczególności: • informacje o
wszelkich zobowiązaniach
finansowych, w tym z tytułu
dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń
lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie, ze
wskazaniem charakteru i formy
wierzytelności zabezpieczonych
rzeczowo; • informacje o kwotach
wizualizacja sprawozdania

ustalenia sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego

zaliczek i kredytów udzielonych
członkom organów
administrujących, zarządzających i
nadzorujących, ze wskazaniem
oprocentowania, głównych
warunków 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 każdej kategorii; •
uzupełniające dane o aktywach i
pasywach; • informacje o strukturze
zrealizowanych przychodów ze
wskazaniem ich źródeł, w tym w
szczególności informacje o
przychodach wyodrębnionych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie, oraz informacje o
przychodach z tytułu składek
członkowskich i dotacji
pochodzących ze środków
publicznych; • informacje o
strukturze poniesionych kosztów; •
dane o źródłach zwiększenia i
sposobie wykorzystania funduszu
statutowego; • jeżeli jednostka
posiada status organizacji pożytku
publicznego, zamieszcza w
informacji dodatkowej dane na
temat uzyskanych przychodów i
poniesionych kosztów z tytułu 1%
podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz sposobu
wydatkowania środków
pochodzących z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych; •
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inne informacje niż wymienione w
pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym
dodatkowe informacje i objaśnienia
wymienione w załączniku nr 1 do
ustawy, o ile mają zastosowanie do
jednostki.
Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Aktywa razem

31969.82

96730.85

-

• Aktywa trwałe

0.00

0.00

-

• • Wartości
niematerialne i
prawne

0.00

0.00

-

• • Rzeczowe
aktywa trwałe

0.00

0.00

-

• • Należności
długoterminowe

0.00

0.00

-

• • Inwestycje
długoterminowe

0.00

0.00

-

••
Długoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe

0.00

0.00

-

• Aktywa
obrotowe

31969.82

96730.85

-

• • Zapasy

0.00

0.00

-
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• • Należności
0.00
krótkoterminowe

0.00

-

• • Inwestycje
31659.74
krótkoterminowe

96487.43

-

• • Krótkotermino
we rozliczenia
310.08
międzyokresowe

243.42

Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Pasywa razem

31969.82

96730.85

-

• Fundusz własny 30316.12

93633.15

-

• • Fundusz
statutowy

500000.00

500000.00

-

• • Pozostałe
fundusze

0.00

0.00

-

• • Zysk (strata) z
lat ubiegłych

-406366.85

-241305.49

-

• • Zysk (strata)
netto

-63317.03

-165061.36

-

• Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

1653.70

3097.70

-

• • Rezerwy na
zobowiązania

0.00

0.00

-

• • Zobowiązania
długoterminowe

0.00

0.00

-

• • Zobowiązania
1653.70
krótkoterminowe

3097.70

-

• • Rozliczenia
międzyokresowe

0.00

-

0.00
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Przychody z
działalności
statutowej

0.00

0.00

-

• Przychody z
nieodpłatnej
działalności
pożytku
publicznego

0.00

0.00

-

• Przychody z
odpłatnej
działalności
pożytku
publicznego

0.00

0.00

-

• Przychody z
pozostałej
działalności
statutowej

0.00

0.00

-

Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Koszty
działalności
statutowej

39270.00

134350.00

-
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• Koszty
nieodpłatnej
działalności
pożytku
publicznego

39270.00

134350.00

-

• Koszty
odpłatnej
działalności
pożytku
publicznego

0.00

0.00

-

• Koszty
pozostałej
działalności
statutowej

0.00

0.00

-

Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Zysk (strata) z
działalności
statutowej (A - B)

-39270.00

-134350.00

-

Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Przychody z
działalności
gospodarczej

0.00

0.00

-

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Opis lub nazwa
pozycji
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Koszty
działalności
gospodarczej

Opis lub nazwa
pozycji

0.00

0.00

-

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

0.00

-

Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Zysk (strata) z
działalności
0.00
gospodarczej (D E)

Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Koszty ogólnego
zarządu

24197.79

32512.72

-

Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Zysk (strata) z
działalności
operacyjnej (C +
F - G)

-63467.79

-166862.72

-

Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Pozostałe
przychody
operacyjne

0.00

0.00

-
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Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Pozostałe koszty
operacyjne

0.00

0.00

-

Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Przychody
finansowe

150.76

1801.36

-

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

0.00

Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Opis lub nazwa
pozycji

Koszty finansowe 0.00

Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Zysk (strata)
brutto (H + I - J +
K - L)

-63317.03

-165061.36

-

Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Podatek
dochodowy

0.00

0.00

-
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Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Zysk (strata)
netto (M - N)

-63317.03

-165061.36

Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy
-

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

wizualizacja sprawozdania

