Nagłówek sprawozdania finansowego
Data początkowa okresu, za który
sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który
sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania
finansowego

2020-06-22

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 KGHM Polska MIedź

Siedziba podmiotu
Województwo

Dolnośląskie

Powiat

Lubin

Gmina

Lubin

Miejscowość

Lubin

Adres
Adres
Kraj

PL

Województwo

Dolnośląskie

Powiat

Lubin

Gmina

Lubin

Nazwa ulicy

M.Skłodowskiej - Curie

wizualizacja sprawozdania

Numer budynku

48

Nazwa miejscowości

Lubin

Kod pocztowy

59-301

Nazwa urzędu pocztowego

Lubin

Identyfikator podatkowy NIP

6922343384

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

0000154740

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Data od

2019-01-01

Data do

2019-12-31

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:
2.\tWycena aktywów i pasywów \n2.
1 Środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne\nNa
moment początkowego ujęcia
środki trwałe (w tym środki trwałe w
budowie) oraz wartości
niematerialne i prawne wycenia się
według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia. \nNa dzień bilansowy
środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne wycenia się
według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, pomniejszonych o
umorzenie lub amortyzację, a także
o odpisy z tytułu utraty wartości.
\nOdpisów umorzeniowych lub
amortyzacyjnych od środka
trwałego\/wartości niematerialnych i
prawnych dokonuje się drogą
systematycznego, planowego
rozłożenia ich wartości początkowej
na ustalony okres ekonomicznej
użyteczności. \n2.2 Inwestycje
finansowe \nNa moment
początkowego ujęcia inwestycje
finansowe wycenia się według ceny
nabycia albo ceny zakupu, jeżeli
koszty przeprowadzenia i rozliczenia
transakcji nie są istotne. \nNa dzień
bilansowy inwestycje wycenia się
według ceny nabycia lub ceny
(wartości) rynkowej, zależnie od
tego, która z nich jest niższa.\n2.3
Rzeczowe składniki aktywów
obrotowych \nNa moment
początkowego ujęcia rzeczowych
składników aktywów obrotowych
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(zapasy) wycenia się według cen
nabycia lub kosztów wytworzenia.
\nRzeczowe aktywa obrotowe
otrzymane w formie darowizny
wycenia się wg wartości wynikającej
z umowy darowizny, ceny rynkowej
lub inaczej ustalonej wartości
godziwej odpowiadającej cenie
sprzedaży takiego samego lub
podobnego przedmiotu.\nNa dzień
bilansowy rzeczowe składniki
aktywów obrotowych wycenia się
według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia nie wyższych od cen
ich sprzedaży netto na dzień
bilansowy.\nZa cenę (wartość)
sprzedaży netto składnika aktywów
przyjmuje się możliwą do uzyskania
na dzień bilansowy cenę jego
sprzedaży, bez podatku od towarów
i usług \ni podatku akcyzowego,
pomniejszoną o rabaty, opusty i
inne podobne zmniejszenia oraz
koszty związane z przystosowaniem
składnika aktywów do sprzedaży \ni
dokonaniem tej sprzedaży, a
powiększoną o należną dotację
przedmiotową. Jeżeli nie jest
możliwe ustalenie ceny sprzedaży
netto danego składnika aktywów,
wtedy jednostka w inny sposób
określa jego wartość godziwą na
dzień bilansowy. \n2.4 Należności
\nNa moment początkowego ujęcia
należności wycenia się według
wartości nominalnej. \nNa dzień
bilansowy należności wycenia się w
kwocie wymaganej zapłaty.\nNa
należności jednostki, których
ściągalność jest wątpliwa, dokonuje
wizualizacja sprawozdania

metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji),

się odpisów aktualizujących
uwzględniając stopień
prawdopodobieństwa ich zapłaty.
\nOdpisy aktualizujące wartość
należności odnosi się w ciężar
pozostałych kosztów operacyjnych
dla należności głównej oraz w ciężar
kosztów finansowych dla odsetek od
należności głównej. W sytuacji, gdy
ustanie przyczyna, dla której
dokonano odpisu z tytułu trwałej
utraty wartości, dokonuje się
przywrócenia dokonanego odpisu
do wartości pierwotnej. Przyjmuje
się zasadę, że jeśli odpis z tytułu
utraty wartości był dokonany w tym
samym roku obrotowym, to
przywrócenie jego wartości
pierwotnej następuje poprzez
dokonanie zapisów korygujących
(zapisy ujemne). Natomiast
przywrócenie wartości pierwotnej
dla odpisu dokonanego w latach
ubiegłych następuje poprzez zapis
na dobro pozostałych przychodów
operacyjnych lub przychodów
finansowych w zależności od tego,
czego dotyczył odpis. \n2.5
Zobowiązania\nNa moment
początkowego ujęcia zobowiązania
wycenia się według wartości
nominalnej.\nNa dzień bilansowy
zobowiązania wycenia się w kwocie
wymagającej zapłaty.\n2.6
Rezerwy\nRezerwy tworzy się w
wysokości stanowiącej najb,ardziej
właściwy szacunek nakładów
niezbędnych do wypełnienia
obecnego obowiązku na koniec
okresu sprawozdawczego.\nNa
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dzień bilansowy rezerwy wycenia się
w uzasadnionej, wiarygodnie
oszacowanej wartości.\n2.7 Dotacje
i darowizny \nDotacje, subwencje i
dopłaty ujmuje się w wysokości
kwot rzeczywiście otrzymanych.
\nOtrzymane nieodpłatnie na
potrzeby własne darowizny środków
trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych wycenia
się według ceny sprzedaży takiego
samego lub podobnego składnika
aktywów.\n2.8 Kapitały (fundusze)
własne \nKapitały (fundusze) własne
ujmuje się w księgach
rachunkowych z podziałem na ich
rodzaje i według zasad określonych
przepisami prawa, postanowieniami
Statutu lub umowy o utworzeniu
jednostki.\nNa dzień bilansowy
kapitały (fundusze) własne wycenia
się w wartości nominalnej.\n2.9
Wycena pozycji i transakcji
wyrażonych w walutach obcych\nNa
dzień przeprowadzenia, wyrażone w
walutach obcych operacje
gospodarcze ujmuje się w księgach
rachunkowych – o ile odrębne
przepisy dotyczące środków
pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej i innych krajów
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz środków
niepodlegających zwrotowi,
pochodzących ze źródeł
zagranicznych nie stanowią inaczej –
po kursie średnim ogłoszonym dla
danej waluty przez Narodowy Bank
Polski z dnia poprzedzającego ten
dzień.\nNa dzień bilansowy
wizualizacja sprawozdania

wyrażone w walutach obcych
składniki aktywów i pasywów
wycenia się po obowiązującym na
ten dzień kursie ogłoszonym dla
danej waluty przez Narodowy Bank
Polski.\n

ustalenia wyniku finansowego

3. Ustalenie wyniku finansowego 1.
Na wynik finansowy netto okresu
sprawozdawczego składają się: wynik działalności operacyjnej
(statutowej), w tym z tytułu
pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych, - wynik operacji
finansowych, - obowiązkowe
obciążenia wyniku finansowego z
tytułu podatku dochodowego,
którego podatnikiem jest jednostka i
płatności z nim zrównanych, na
podstawie odrębnych przepisów. 2.
Wynik działalności operacyjnej
stanowi różnicę między
przychodami i kosztami działalności
statutowej oraz kosztami ogólnego
zarządu a także pomiędzy
pozostałymi przychodami i kosztami
operacyjnymi. 3. Wynik operacji
finansowych stanowi różnicę między
przychodami finansowymi, w
szczególności z tytułu odsetek,
zysków ze zbycia oraz aktualizacji
wartości inwestycji innych niż
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne zaliczane do
inwestycji, nadwyżki dodatnich
różnic kursowych nad ujemnymi, a
kosztami finansowymi, w
szczególności z tytułu odsetek, strat
ze zbycia oraz aktualizacji wartości
inwestycji innych niż nieruchomości
oraz wartości niematerialne i
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prawne zaliczane do inwestycji,
nadwyżki ujemnych różnic
kursowych nad dodatnimi, z
wyjątkiem odsetek, prowizji,
dodatnich i ujemnych różnic
kursowych, związanych z kosztami
obsługi zobowiązań zaciągniętych w
celu finansowania środków trwałych
w budowie, środków trwałych,
wartości niematerialnych i
prawnych. 4. Rozliczenia wyniku
finansowego, dokonuje się na
podstawie decyzji Rady Fundacji o
podziale wyniku finansowego po
zatwierdzeniu przez nią rocznego
sprawozdania finansowego
Fundacji. Zgodnie z art. 53 ustawy o
rachunkowości zatwierdzenie
rocznego sprawozdania jednostki
powinno nastąpić nie później niż 6
miesięcy od dnia bilansowego.
PODSTAWOWE WZORY
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
ZGODNIE Z ART. 45
I\nZAŁĄCZNIKIEM NR 6 DO USTAWY
O RACHUNKOWOŚCI, TJ. DLA
JEDNOSTEK, O\nKTÓRYCH MOWA W
ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24
KWIETNIA 2003 R.
O\nDZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,
Z WYJĄTKIEM\nSPÓŁEK
KAPITAŁOWYCH, ORAZ JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.
3\nPKT 1 I 2 TEJ
USTAWY\nWprowadzenie do
sprawozdania
finansowego\nobejmuje w
szczególności:\n1) nazwę, siedzibę i
adres oraz numer we właściwym
wizualizacja sprawozdania

rejestrze sądowym albo\newidencji;
\n2) wskazanie czasu trwania
działalności jednostki, jeżeli jest
ograniczony;\n3) wskazanie okresu
objętego sprawozdaniem
finansowym;\n4) wskazanie, czy
sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy
założeniu\nkontynuowania
działalności przez jednostkę w
dającej się przewidzieć
przyszłości\noraz czy nie istnieją
okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez
nią\ndziałalności;\n5) omówienie
przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod
wyceny\naktywów i pasywów (także
amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz
sposobu\nsporządzenia
sprawozdania finansowego w
zakresie, w jakim ustawa
pozostawia\njednostce prawo
wyboru.\nBilans*\nAktywa\nA.
Aktywa trwałe\nI. Wartości
niematerialne i prawne\nII.
Rzeczowe aktywa trwałe\nIII.
Należności długoterminowe\nIV.
Inwestycje długoterminowe\nV.
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe\nB. Aktywa
obrotowe\nI. Zapasy\nII. Należności
krótkoterminowe\nIII. Inwestycje
krótkoterminowe\nIV.
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe\nC. Należne
wpłaty na fundusz
statutowy\nAktywa
razem\nPasywa\nA. Fundusz
wizualizacja sprawozdania

ustalenia sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego

własny\nI. Fundusz statutowy\nII.
Pozostałe fundusze\nIII. Zysk (strata)
z lat ubiegłych\nIV. Zysk (strata)
netto\n78\nB. Zobowiązania i
rezerwy na zobowiązania\nI.
Rezerwy na zobowiązania\nII.
Zobowiązania długoterminowe\nIII.
Zobowiązania krótkoterminowe\nIV.
Rozliczenia
międzyokresowe\nPasywa
razem\nRachunek zysków i
strat*\nA. Przychody z działalności
statutowej\nI. Przychody z
nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego\nII. Przychody z
odpłatnej działalności pożytku
publicznego\nIII. Przychody z
pozostałej działalności
statutowej\nB. Koszty działalności
statutowej\nI. Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego\nII.
Koszty odpłatnej działalności
pożytku publicznego\nIII. Koszty
pozostałej działalności
statutowej\nC. Zysk (strata) z
działalności statutowej (A-B)\nD.
Przychody z działalności
gospodarczej\nE. Koszty działalności
gospodarczej\nF. Zysk (strata) z
działalności gospodarczej (D-E)\nG.
Koszty ogólnego zarządu\nH. Zysk
(strata) z działalności operacyjnej
(C+F-G)\nI. Pozostałe przychody
operacyjne\nJ. Pozostałe koszty
operacyjne\nK. Przychody
finansowe\nL. Koszty
finansowe\nM. Zysk (strata) brutto
(H+I-J+K-L)\nN. Podatek
dochodowy\nO. Zysk (strata) netto
(M-N)\n* Zgodnie z art. 50 ust.1 uor:
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„Informacje zawarte w
sprawozdaniu finansowym
mogą\nbyć wykazywane ze
szczegółowością większą niż
określona w załącznikach do ustawy,
\njeżeli wynika to z potrzeb lub
specyfiki jednostki”.\nInformacja
dodatkowa:\nInformacja dodatkowa
powinna zawierać nieobjęte
bilansem oraz rachunkiem\nzysków
i strat informacje i wyjaśnienia
niezbędne do oceny gospodarki
finansowej\njednostki, a w
szczególności:\n1) informacje o
wszelkich zobowiązaniach
finansowych, w tym z tytułu
dłużnych\ninstrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń
lub zobowiązań
warunkowych\nnieuwzględnionych
w bilansie, ze wskazaniem
charakteru i formy
wierzytelności\nzabezpieczonych
rzeczowo;\n2) informacje o kwotach
zaliczek i kredytów udzielonych
członkom
organów\nadministrujących,
zarządzających, i nadzorujących, ze
wskazaniem oprocentowania,
\ngłównych warunków oraz
wszelkich kwot spłaconych,
odpisanych lub umorzonych,
a\ntakże zobowiązań zaciągniętych
w ich imieniu tytułem gwarancji i
poręczeń\nwszelkiego rodzaju, ze
wskazaniem kwoty ogółem dla
każdej kategorii;\n3) uzupełniające
dane o aktywach i pasywach;\n4)
informacje o strukturze
zrealizowanych przychodów ze
wizualizacja sprawozdania

wskazaniem ich źródeł, w\ntym w
szczególności informacje o
przychodach wyodrębnionych
zgodnie z\nprzepisami ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku pub-licznego i
o\nwolontariacie, oraz informacje o
przychodach z tytułu składek
członkowskich i
dotacji\npochodzących ze środków
publicznych;\n5) informacje o
strukturze poniesionych kosztów;
\n6) dane o źródłach zwiększenia i
sposobie wykorzystania funduszu
statutowego;\n7) jeżeli jednostka
posiada status organizacji pożytku
publicznego, zamieszcza
w\ninformacji dodatkowej dane na
temat uzyskanych przychodów i
poniesionych\nkosztów z tytułu 1%
podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz
sposobu\nwydatkowania środków
pochodzących z 1% podatku
dochodowego od osób\nfizycznych;
\n8) inne informacje niż wymienione
w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny
sposób\nwpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w\ntym
dodatkowe informacje i objaśnienia
wymienione w załączniku nr 1 do
ustawy, o\nile mają zastosowanie do
jednostki.
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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

11965201.48

15281924.49

-

+Aktywa trwałe

0.00

0.00

-

+Aktywa
obrotowe

11965201.48

15281924.49

-

Pasywa razem

11965201.48

15281924.49

-

+Fundusz własny

11908185.75

15165199.87

-

+Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

57015.73

116724.62

-

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

18359456.30

18492304.47

-

Koszty
działalności
statutowej

21400940.30

19389019.10

-

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

-3041484.00

-896714.63

-

Przychody z
działalności
gospodarczej

0.00

0.00

-
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Koszty
działalności
gospodarczej

0.00

0.00

-

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

0.00

-

Koszty ogólnego
zarządu

431312.25

410166.51

-

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

-3472796.25

-1306881.14

-

Pozostałe
przychody
operacyjne

0.00

0.00

-

Pozostałe koszty
operacyjne

0.00

0.00

-

Przychody
finansowe

293711.13

338960.18

-

Koszty finansowe 0.00

0.00

-

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

-3179085.12

-967920.96

-

Podatek
dochodowy

77929.00

77514.00

-

Zysk (strata)
netto (M - N)

-3257014.12

-1045434.96

-

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Informacja dodatkowa
Opis
Opis

Informacja dodatkowa
wizualizacja sprawozdania

Załączony plik
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

Informacja_dodatkowa.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają
wyłącznie jednostki zobowiązane.
A. Zysk (strata)
brutto za dany
rok
B. Przychody
zwolnione z
opodatkowania
(trwałe różnice
pomiędzy
zyskiem/stratą
dla celów
rachunkowych a
dochodem
/stratą dla celów
podatkowych), w
tym:

Rok bieżący

-3179085.12

Rok poprzedni

-

Rok bieżący

Rok poprzedni

Rok bieżący
C. Przychody
niepodlegające
opodatkowaniu
w roku bieżącym,
w tym:
Rok poprzedni

D. Przychody
podlegające

Wartość łączna

0.00

z zysków
kapitałowych

0.00

z innych źródeł
przychodów

0.00

Wartość łączna

-

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

147564.57

z zysków
kapitałowych

0.00

z innych źródeł
przychodów

0.00

Wartość łączna

-

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0.00

z zysków
kapitałowych

0.00
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opodatkowaniu
w roku bieżącym, Rok bieżący
ujęte w księgach
rachunkowych
lat ubiegłych w
tym:
Rok poprzedni

E. Koszty
niestanowiące
kosztów
uzyskania
przychodów
(trwałe różnice
pomiędzy
zyskiem/stratą
dla celów
rachunkowych a
dochodem
/stratą dla celów
podatkowych), w
tym:

F. Koszty
nieuznawane za
koszty uzyskania
przychodów w
bieżącym roku, w
tym:

G. Koszty
uznawane za

Rok bieżący

Rok poprzedni

Rok bieżący

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

0.00

Wartość łączna

-

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

20115427.30

z zysków
kapitałowych

0.00

z innych źródeł
przychodów

0.00

Wartość łączna

-

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

9429.06

z zysków
kapitałowych

0.00

z innych źródeł
przychodów

0.00

Wartość łączna

-

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

8766.80

z zysków
kapitałowych

0.00
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koszty uzyskania
przychodów w
roku bieżącym
ujęte w księgach
lat ubiegłych, w
tym:

Rok bieżący

Rok poprzedni

Rok bieżący
H. Strata z lat
ubiegłych, w tym:
Rok poprzedni

Rok bieżący
I. Inne zmiany
podstawy
opodatkowania,
w tym:
Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

0.00

Wartość łączna

-

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0.00

z zysków
kapitałowych

0.00

z innych źródeł
przychodów

0.00

Wartość łączna

-

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

16379290.35

z zysków
kapitałowych

0.00

z innych źródeł
przychodów

0.00

Wartość łączna

-

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

J. Podstawa
opodatkowania
podatkiem
dochodowym

Rok bieżący

410149.52

Rok poprzedni

-

K. Podatek

Rok bieżący

77928.50
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dochodowy

Rok poprzedni

-
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