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KANCELARIA AUDYTORSKA 
Jolanta  Grabs  ka-Czekońska 

• 30-830 Kraków, ul. Nad Potokiem 25/25 

tel. 602 861 351 

Nr z listy KRBR 2338 NIP  679-122-92-44 

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 

ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą  w Krakowie (31-157) przy Placu Matejki 13, na które składają  się: 

• bilans sporządzony na dzień  31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się  sumą  
66 907 312,30 zł, 

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stratę  netto 
w wysokości 43 017,23 A, 

• zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę  
9 690 166,76 A, 

• rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący 
zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę  1 436 322,96 zł, 

• informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe 
informacje i objaśnienia. 

Odpowiedzialność  kierownika jednostki i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe 

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną  prezentację  zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 t.j. ze zm.) („ustawa 
o rachunkowości"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi 
przepisami prawa a także statutem jednostki. Kierownik jednostki jest również  odpowiedzialny za kontrolę  
wewnętrzną, którą  uznaje za niezbędną  dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego 
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki oraz członkowie organu 
nadzorującego są  zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania 
przewidziane w ustawie o rachunkowości. 



Odpowiedzialność  biegłego rewidenta 

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny 
i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089 t.j. ze zm.) („ustawa o biegłych rewidentach"), 

2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania 
przyjętych uchwalą  nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. 
z późn. zm. w związku z uchwalą  nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych 
standardów wykonywania zawodu. 

Regulacje te wymagają  przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania 
w taki sposób, aby uzyskać  wystarczającą  pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego 
zniekształcenia. 

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot 
i ujawnień  w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, 
w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem 
lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę  działanie kontroli 
wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę  sprawozdania 
finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś  
wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę  
odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika 
jednostki wartości szacunkowych, jak również  ocenę  ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani 
efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki obecnie lub 
w przyszłości. 

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią  wystarczającą  i odpowiednią  
podstawę  do wyrażenia przez nas opinii z badania. 

Uzasadnienie opinii z zastrzeżeniem 

Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) oraz budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej są  wykazane w bilansie w kwocie 45 425 045,43 z1 na dzień  31.12.2017 r. Nie 
byliśmy w stanie uzyskać  wystarczających i odpowiednich dowodów badania dla potwierdzenia wartości 
bilansowej tych środków trwałych. W trakcie inwentaryzacji nieruchomości nie potwierdzono pierwotnej 
wyceny wartości gruntów (w tym prawa użytkowania wieczystego gruntu) oraz budynków, lokali, prawa 
do lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na łączną  kwotę  9 977 760,24 zł. Dlatego nie byliśmy 
w stanie ustalić, czy niezbędne byłyby korekty tych kwot. Dodatkowo nie wyceniono i nie wprowadzono 
do ewidencji nieruchomości przy ul. Piłsudskiego w Krakowie ujawnionych w trakcie inwentaryzacji. 

Opinia z zastrzeżeniem 

Naszym zdaniem, z wyjątkiem ewentualnych skutków sprawy opisanej w „Uzasadnieniu opinii 
z zastrzeżeniem", załączone roczne sprawozdanie finansowe: 

— przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień  
31.12.2017 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami 
(polityką) rachunkowości, 

— zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy 
o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych, 
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę  przepisami prawa i statutem jednostki. 



Objaśnienie 

Zwracamy uwagę  na treść  punktu 10 informacji dodatkowej badanej jednostki do sprawozdania 
finansowego, w którym opisano operację  przelewu środków pieniężnych z wyodrębnionego rachunku 
Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych. Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia odnośnie tej sprawy. 

ż  
KANULARiAALI)  YTORSKA. 
Jolanta Grabska-Czekoitska 

30-830 Kraków 
ul. Nad Potokiem 25/25 

Jolanta Grabska-Cze końska 
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie, nr ewidencyjny 9389. 

Działający w imieniu Kancelarii Audytorskiej Jolanta Grabska-Czekońska z siedzibą  w Krakowie (30-830), 
ul. Nad Potokiem 25/25 — firma audytorska uprawniona do badania sprawozdań  finansowych, wpisana na 
listę  firm audytorskich prowadzoną  przez KRBR pod nr ewidencyjnym 2338. 

Kraków, dnia 28.06.2018 r. 



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy 2017  

1. Dane identyfikacyjne jednostki  

Nazwa (firma) i siedziba jednostki 

Oddziały / filie 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków 

brak 

Podstawowy przedmiot działalności jednostki  

Informacja o obowiązku corocznego badania 
przez biegłego jednostka badana corocznie przez biegłego 

Identyfikacja podatkowa  NIP:  675-00-07-570 

Urząd Skarbowy Małopolski Urząd Skarbowy, os.Bohaterów Września 80, 
31-621 Kraków 

Rejestracja jednostki i forma prawna 
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie została 
powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 
1950 r.Uczelnia jest jednostką  sfery budzetowej, posiada 
osobowość  prawną. 

Przedmiot działania 
Uczelnia prowadzi działalność  wg PKD 8542B. Regon nr 
P000275783 

Akcjonariusze / Udziałowcy nie dotyczy. 

2. Wskazanie czasu trwania działalności  

Czas trwania działalności 
Uczelnia powołana 11.08.1950 roku na czas nieokreślony. 

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym 
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

4. Informacja o lacznym sprawozdaniu  
finansowym  

i

5. Informacja o trwaniu działalności  

nie dotyczy. 

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji 
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działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy i 
dłużej. Nie są  znane okoliczności , które wskazywałyby na 
istnienie poważnych zagrożeń  dla kontynuowania działalności 
przez jednostkę. 

6. Informacja o połączeniu spółek i zastosowanej  
metodzie rozliczenia polaczenia 

nie dotyczy. 

7. Zasady polityki rachunkowości  

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporzadzaniu sprawozdania finansowego są  zgodne z ustawą  o 
rachunkowości 

7.1. Metody wyceny: 

Środki trwałe i WNiP 
Wartość  początkową  środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości 
cen nabycia. 

Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi 
dla amortyzacji podatkowej, przy czym: 

środki trwale o wartości jednostkowej do 3500 zł  odpisywane 
były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i 
ujmowane w ewidencji środków trwałych, 

pozostałe środki trwale umarzane byty metodą  liniową, za 
pomocą  stawek przewidzianych w Ustawie o podatku 
dochodowym osób prawnych, 

wartości niematerialne i prawne — programy i licencje 
amortyzuje się  przez okres 5 lat, 

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe 
wg ceny nabycia 

Środki obrotowe Bilansowa wycena środków obrotowych została dokonana w 
sposób następujący: 

Zapasy wg cen nabycia 

materiały wg cen nabycia 

towary wg cen nabycia 

produkty wg kosztu wytworzenia 

Należności, roszczenia i zobowiązania: należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem 
ostrożności, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty 

Środki pieniężne w wartości nominalnej 

Kredyty i pożyczki pożyczki udzielone w skorygowanej cenie nabycia 

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego aktywa - wg stosownych obliczeń  dokonanych przy zachowaniu 

podatku dochodowego ostrożności z uwzględnieniem zasady rzetelnego 
przedstawienia wyniku finansowego jednostki 

Kapitały własne w wartości nominalnej 
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Stanislaw 7ibi,s-' pm 

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości 

Fundusze specjalne w wartości nominalnej 

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej 

Wynik finansowy w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady 
memoriału, współmierności, ostrożności i istotności 

I
7.2. Omówienie pozostałych zagadnień  związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:  

1) sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) — sporządzone zostało w zł  i gr, z pełną  szczegółowością  
rzeczową  określoną  w zał. nr  1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg  art.  46, 47 i 48 Uor; 

2)rachunek zysków i strat zaprezentowano w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych 
sporządzono metodą  pośrednią. 

3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego byty prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, 
po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką  oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi 
głównej; 

4) zamknięte na dzień  bilansowy księgi rachunkowe zawierają  salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących 
bądź  aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym; 

5) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio 
zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 

6) zgodnie z zapisami w ZPR jednostka nie aktywowała rozliczeń  z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Kraków, dnia 20.06.2018 r. 

Kwestor - mgr Jacek Kowalski 

KWE 

mgr Jacek alski 

Rektor  - prof. Stanislaw Tabisz 
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Nazwa uczelni 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowa 

BILANS 
na dzień  31 grudnia 2017 r. 

(w złotych, z dwoma miejscami po przecinku) 

Przeznaczenie formularza 

Aktywa 
Stan na 

Pasywa 
Stan na 

31.12.2017 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r. 31.12.2016 r. 

i 2 1 2 

A. Aktywa trwale 61 544 903,54 60 839 939,21 A. Kapitał  (fundusz) własny 40 614 449,05 30 924 282,29 

I. Wartości niematerialne i prawne 316 052,62 125 193,42 I. Kapitał  (fundusz) zasadniczy 41 233 900,06 30 560 827,22 

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

2, Wartość  firmy 0,00 0,00 II. Kapitał  (fundusz) zapasowy, w tym: 0,00 0,00 

3 Inne wartości niematerialne i prawne 316 052,62 125 193,42 
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 

emisyjnej) nad wartością  nominalną  udziałów 
(akcji) 

0,00 0,00 

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwale 61 228 850,92 59 075 054,01 
III. Kapitał  (fundusz) z aktualizacji 

wyceny, w tym: 0,00 0,00 

1 środki trwale 48 689 380,45 58 618 868,35 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 

a) grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu) 

803 782,96 80.4 702,96 

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 

44 621 262,47 54 307 122.32 
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe, w tym: 0,00 0,00 

C) urządzenia techniczne i maszyny 2 718 393,30 3 039 896,21 - tworzone zgodnie z umową  (statutem) 0,00 0,00 

ci) środki transportu 124 924,99 357,65 - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

e) inne środki trwale 421 016,73 466 789,21 

2. środki trwale w budowie 12 539 470,47 456 185,66 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -576 433,78 0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 1 634 891,29 VI. Zysk (strata) netto -43 017,23 363 455,07 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość  ujemna) 0,00 0.00 

3. Od pozostałych jednostek 0,00 1 634 891,29 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 
B. Zobowiązania I rezerwy 

na zobowiązania 26 292 863,25 34 923 430,72 

1. Nieruchomości 0,00 0,00 I. Rezerwy na zobowiązania 3 064 861,25 3 734 398,29 

2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
1. Rezerwa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 0,00 0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne 

I podobne 2 837 311,25 2 403 598,29 

s) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - długoterminowa 1 777 201,60 1 689 333,22 

- udziały lub akcje 0,00 0.00 - krótkoterminowa 1 060 109,65 714 265,07 

-  inne papiery wartościowe 0,00  goo  3. Pozostałe rezerwy 227 550,00 1 330 800,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 

-inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0.00 - krótkoterminowe 227 550,00 1 330800.00 

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 II . Zobowiązania długoterminowe 13 500,70 4 698 647,88 

-  udziały lub akcje 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

-  inne papiery wartościowe 000 0,00 
2. Wobec pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

-  udzielone pożyczki 000 0,00 3. Wobec pozostałych jednostek 13 500,70 4 698 647,88 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) kredyty i potyczki 0,00 0,00 

C) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

-inne papiery wartościowe 0,00 000 d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

-udzielone pożyczki 0,00 0,00 e) inne 13500.70 4 698 647,88 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

0,00 4 800,49 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 4 800,49 



-do 12 miesięcy 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 

3 Produkty gotowe 0.00 - powyżej 12 miesięcy 0.00 0,00 0,00 

4 Towary 0,00 b) inne 0,00 0,00 227 274,56 

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w 
których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy i usługi 

- do 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 

b) inne 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

2. Należności od pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 0,00 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 0,00 

a) z tytułu dostawi usług, o okresie spłaty: 0,e0 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

- pomnej 12 miesięcy 0,00 0,00 -do 12 miesięcy 867 866,62 1 345 042,30 

b) inne - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
spłaty* 

56117,07 53 991,91 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 h) z tytułu wynagrodzeń  29994,88 22 570,65  

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 d) fundusz rozwoju uczelni 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00  at inne fundusze specjalne' 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe - krótkoterminowe 4846239,26 0,00 0,00 3 833 652,66  

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

B. Aktywa obrotowe 5 362 408,76 

227274,56 

5 007 773,80 

0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 

1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 

6 044 550,55 6 549 380,09 

I. Zapasy 0,00 0,00 

at z tytułu dostawi usług, o okresie 
wymagalności:  1 Materiały 0,00 0,00 

166 268,56 

0,00 

0,00 

at z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności: 

-dn 12 miesięcy 

- powyżej 12 miesięcy 

II. Należności krótkoterminowe 

1 Należności od jednostek powiązanych 

at z tytułu dostawi usług, o okresie spłaty: 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0.00 

0,00 

- powyżej 12 miesięcy 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 645 349,66 3 268 288,36 0,00 0,00 

d) z tytułu dostawi usług, o okresie 
wymagalności: 

-do 12 miesięcy 0,00 0.00 867666,62 1 345042,30 

3. Należności od pozostałych jednostek 1 694 789,59 166 268,56 e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00 

g) z tytułu podatków, cel, 
ubezpieczeń  społecznych i zdrowotnych 
oraz innych tytułów pubficznoprawnych 

- do 12 miesięcy 56 117.07 5399t,91 1 145 028,09 1 145 030,43 

b) z tytułu podatków, dotacji, cel, 
ubezpieczeń  społecznych 
i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych 

8 510,89 13 444,53 i) inne 602 660,07 755 644,98 

C) inne 1 630 161,63 98 145,95 4. Fundusze specjalne 3 399 200,89 3 281 091,73 

at zakładowy fundusz świadczeń  
socjalnych 2849889,92 2 781 280,76 0,00 686,17 

III. Inwestycje krótkoterminowe 3 316 506,71 4752829,67 b) fundusz pomocy materialnej 
dla studentów i doktorantów 310 910,20 295 610,20 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3316 506,71 4 752 829,67 C) własny fundusz stypendialny 238 400,77 204 200,77 

-inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki IV. Rozliczenia międzyokresowe 17 169 950,75 19 941 004,46 0,00 0,00 

0,00 

19 941 004,46 

16 107 351,80 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 1. Ujemna wartość  firmy 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 17 169 950,75 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 - długoterminowe 12323 711,49 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 316 506,71 4 752 829,67 

- trodki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 318 506,71 4 752 829,67  

-inne środki pieniężne 0,00 0,00  

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

123 837,90 88675,57 

C. Należne wpłaty na kapitał  (fundusz) 
podstawowy  

0,00 

D. Udziały (akcje) własne 0,00 

Aktywa razem 66 907 312,30 65 847 713 01;,- Pasywa razem -66 907 312,10 - 65347 713,01 

0,00 

0,00  

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

1 694 789,59 

0,00 

0,00 

d) dochodzone na drodze sądowej 

.) należy ująć  tylko kwoty tych funduszy, których utworzenie przewidują  odrębne przepisy-zgodnie z  art.  101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.). 

KW 

mgr Jacek alski 

podor, i piecaetka Kwestora 
(nr telefonu) 

..EKTO 

Kraków  olio.  20, 06 098 r, proj.  Stan sial 
miejscowott i data Padali. Rektora 

td.(ła) .296-2.04.2 



Nazwa uczelni 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
sporządzony za okres 

01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 
(wariant porównawczy) 

L.p. Treść  31.12.2017r. 31.12.2016r. 

A. 
Przychody netto za sprzedaży i zrównane 
z nimi, w tym: 

49 238 206,51 47 981 008,92 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów 49 166 993,53 48 010 487,50 

II.  
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość  dodatnia, 
zmniejszenie - wartość  ujemna) 

30 104,01 -29 478,58 

III.  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 

IV.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 41 108,97 0,00 

B. Koszty działalności operacyjnej 50 227 371,42 49 333 695,02 

I. Amortyzacja I 190 002,28 1 387 132,67 

II. Zużycie materiałów i energii 2 726 601,59 2 542 647,98 

III. Usługi obce 2 636 856,12 2 681 821,23 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 91 386,93 94 553,18 

- podatek akcyzowy 0,00 0,00 

V. Wynagrodzenia 33 236 621,56 32 553 442,72 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7 454 077,32 7 231 049,42 

- emerytalne 2 949 097,22 2 854 607,58 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2 836 214,77 2 843 047,82 

VIII. Wartość  sprzedanych towarów i materiałów 55 610,85 0,00 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -989 164,91 -1 352 686,10 

D. Pozostałe przychody operacyjne 5 309 871,82 6 425 218,19 

I.  Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

II.  Dotacje 0,00 0,00 

III.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

IV.  Inne przychody operacyjne 5 309 871,82 6 425 218,19 

E. Pozostałe koszty operacyjne 4 101 759,89 4 546 759,12 

I.  Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

III.  Inne koszty operacyjne 4 101 759,89 4 546 759,12 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 218 947,02 525 772,97 



G. Przychody finansowe 6 727,95 6 604,62 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

II. Odsetki, w tym: 3832,36 3261,18 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 

V. Inne 2 895,59 3 343,44 

H. Koszty finansowe 156 028,20 111 989,52 

1. Odsetki, w tym: 2 256,25 607,82 

- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II.  Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

III.  Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 

IV.  Inne 153 771,95 111 381,70 

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 69 646,77 420 388,07 

J. Podatek dochodowy 112 664,00 56 933,00 

K. 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

0,00 0,00 

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -43 017,23 363 455,07 

podpis i pieczątka Kwestora 
(nr telefonu) 

ież  .(1.2) ,239-aa-za 

podpis Rektora 
i(ritko'w cin 020,06 .701g  t-. 

miejscowość  i data 

a/ski 



Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

sporządzone za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 

Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2016 

I. Kapitał  (fundusz) własny 30 924 282,29 31 800 242,85 

- korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 

Ia. Kapitał  (fundusz) własny na początek okresu(B0), po korektach 30 924 282,29 31 174 399,97 

1. Kapitał  (fundusz) podstawowy na początek okresu 30 560 827,22 31 174 399,97 

1.1. Zmiany kapitału(funduszu) podstawowego 10 673 072,84 -613 572,75 

a.  zwiększenie ogółem, w tym z tył . 14 787 103,47 1 311 042,88 

korekty umorzenia z lat ubiegłych 14 493 648,40 0,00 

przeksięgowania wyniku finansowego 293 455,07 570 042,88 

prawa wieczystego użytkowania gruntów 0,00 0,00 

kapitału inwestycyjnego 0,00 741 000,00 

b.  zmniejszenie (z tytulu)znak - 4 114 030,63 1 924 615,63 

umorzenie budynków i budowli w 2017 roku 1 713 030,63 1 924 615,63 
korekta kapitału dotycząca inwestycji budowlanych przy ul. Syrokomli w Krakowie 2 401 000,00 0,00 

1.2. Kapitał  (fundusz) podstawowy na koniec okresu 41 233 900,06 30 560 827,22 

2. Kapitał  (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 0,00 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 

a.  zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00 

b.  zmniejszenie (z tytułu) znak - 0,00 0,00 

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0,00 0,00 

3. 
Kapitał  (fundusz) z aktualizacji wyceny na poczatek okresu - zmiany przyjętych 
zasad (polityki) rachunkowości  000 , 0,00 

3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

a.  zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00 

b.  zmniejszenie (z tytułu) znak - 0,00 0,00 

3.2 Kapitał  (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na poczatek okresu 0,00 0,00 

4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 

a.  zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00 

b.  zmniejszenie (z tytułu) znak - 0,00 0,00 

4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na poczatek okresu 363 455,07 0,00 

5.1 Zysk z lat ubiegłych na poczatek okresu 363 455,07 0,00 

zmiany przyjętych zasad rachunkowości 0,00 0,00 

korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 

5.2 Zysk z lat ubiegłych na poczatek okresu, po korektach 363 455,07 0,00 

a.  zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00 

podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 

b.  zmniejszenie (z tytułu) znak - 363 455,07 0,00 

własny fundusz stypendialny 70 000,00 0,00 

zwiększenie funduszu zasadniczego 293 455,07 0,00 

5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 



Rektor  

prof. Stanislaw Tabisz 

REKTO 

zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 

korekty błędów 0,00 0,00 

5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 

a.  zwiększenie ( z tytułu) -576 433,78 0,00 

korekty błędów -576 433,78 0,00 

inne 0,00 0,00 

b.  zmniejszenie 0,00 0,00 

5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -576 433,76 0,00 

5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -576 433,76 0,00 

6. Wynik netto -43 017,23 363 455,07 

a.  Zysk netto 0,00 363 455,07 

b.  Strata netto znak - -43 017,23 0,00 

c.  Odpisy z zysku 0,00 0,00 

II. Kapitał  (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 40 614 449,05 30 924 282,29 

III. 40 
Kapitał  (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 614 449,05 30 924 282,29 

Kwestor 

Kraków, dnia 20.06.2018 r. mgr Jacek Kowalski 

KVVES 

mgr Jacek °Iski 



Nazwa Uczelni 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

sporządzony za okres od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 

(metoda pośrednia) 

Treść  31.12.2017 r. 31.12.2016 r. 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto -43 017,23 363 455,07 

II. Korekty razem: -368 497,78 827 730,12 

1. Amortyzacja 1 190 002,28 1 387 132,67 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 -3 261,18 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 

5. Zmiana stanu rezerw -669 537,04 -1 267 179,14 

6. Zmiana stanu zapasów -227 274,56 0,00 

7. Zmiana stanu należności 106 370,26 75 084,66 

8. Zmiana stanu zobowiązań  krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -504 829,54 1 862 337,32 

9. Zmiana stanu rozliczeń  międzyokresowych -263 229,18 -924 209,64 

10. Inne korekty 0,00 -302 174,57 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-11) -411 515,01 1 191 185,19 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy 8 605 728,57 0,00 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 634,15 0,00 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

- zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

- spłata udzielonych potyczek długoterminowych 0,00 0,00 

- odsetki 0,00 0,00 

- inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 8 591 094,42 0,00 

II. Wydatki 9 630 536,52 1 143 687,07 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 775 799,15 0,00 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 5 491 000,00 1 143 687,07 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

- nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 

4. Inne wydatki inwestycyjne 3 363 737,37 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1-11) -1 024 807,95 -1143 687,07 

II 



KWES 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

L Wpływy 0,00 0,00 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 
oraz dopłat do kapitału 

0,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 

II. Wydatki 0,00 0,00 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 

3. Inne, niż  wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań  finansowych 0,00 0,00 

7. Płatności zobowiązań  z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 

8. Odsetki 0,00 0,00 

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 0,00 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.111+/-B.111+/-C.I11) -1 436 322,96 47 498,12 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 436 322,96 0,00 

- zmiana stanu środków pienięznych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 4 752 829,67 4 705 331,55 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 3 316 506,71 4 752 829,67 

- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 

mgr Jacek Kowalski 
podpis Kwestora 

Kraków, dnia 20.06.2018 r. 
miejscowość  i data 

prof. Stanislaw Tabisz  
podpis Rektora  

mgr JacekHo/ski 1,,,ti; Stan 01.41A ,  Tobisz 
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Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy 2017  

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. 

Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 

początek 

okresu 

Zmiany Stan na 

koniec okresu 

(3+4-5) 

zwiększenia zmniejszenia 

1 2 3 4 5 6 
L Wartości niematerialne i prawne 

a wartość  początkowa 921 874,94 441 968,92 6 865,46 1 356 978,40 

b dotychczasowe umorzenie 796 681,52 246 532,76 2 288,50 1 040 925,78 

c wartość  netto(a-b) 125 193,42 195 436,16 4 576,96 316 052,62 

II środki trwate(1+2+3+4+5) 

a wartość  początkowa 83 858 453,86 1 018 264,54 8 828 666,31 76 048 052,09 

b dotychczasowe umorzenie 25 239 585,51 2 875 111,37 756 025,24 27 358 671,64 

c wartość  netto(a-b) 58 618 868,35 (1 856 846,83) 8 072 641,07 48 689 380,45 

1. Grunty(w tym prawo wiecz.użytk) 

a wartość  początkowa 1 981 159,68 1 981 159,68 

b dotychczasowe umorzenie 1 176 456,72 920,00 1 177 376,72 

c wartość  netto(a-b) 804 702,96 (920,00) 803 782,96 

2 Budynkijokale i obiekty inż. ląc1.1 wod. 

a wartość  początkowa 65 853 345,97 32 761,57 8 628 610,74 57 257 496,80 

b dotychczasowe umorzenie 11 546 223,65 1 645 980,35 555 969,67 12 636 234,33 

c wartość  netto(a-b) 54 307 122,32_L (1 613 218,78) 8 072 641,07 44 621 262,47 

3 Urządzenia techniczne i maszyny 

a wartość  początkowa 14 432 153,77 739 264,41 137 842,57 15 033 575,61 

b dotychczasowe umorzenie 11 392 257,56 1 060 767,32 137 842,57 12 315 182,31 

c wartość  netto(a-b) 3 039 896,21 (321 502,91) 2 718 393,30 

4 środki transportu 

a wartość  początkowa 165 074,71 131 500,00 53 033,00 243 541,71 

b dotychczasowe umorzenie 164 717,06 6932,66 53 033,00 118 616,72 

c wartość  netto(a-b) 357,65 124 567,34 124 924,99 

5 Pozostałe środki trwale 

a wartość  początkowa 1 426 719,73 114 738,56 9180,00 1 532 278,29 

b dotychczasowe umorzenie 959 930,52 160 511,04 9180,00 1 111 261,56 

c wartość  netto 466 789,21 (45 772,48)_ 421 016,73 

Środki trwale w budowie obejmują: 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 

początek 

okresu 

Zmiany Stan na 

koniec okresu 

(3+4-5) 

zwiększenia 

nakłady 2017 

zmniejszenia 

rozliczenie 

1 2 3 4 5 6 

1.  maszyny i urządzenia do montażu 

2.  środki trwale w budowie 456 185,66 12 182 835,27 99 550,46 12 539 470,47 

razem 456 185,66 12 182 835,27 99 550,46 12 539 470,47 

2) Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość  aktywów trwałych odrębnie dla 
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. 
NIE DOTYCZY 
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3) Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy a także wyjaśnienie okresu ich 
odpisywania, określonego odpowiednio w  art..  33 ust. 3 oraz  art.  44b ust.10. 
NIE DOTYCZY 

4) wartość  gruntów użytkowanych wieczyście, 
Akademia posiada grunty użytkowane wieczyście o wartości brutto 1.175.536,72 zł. 

5) 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. 

Akademia nie posiada środków trwałych używanych na podstawie tego typu umów. 

6) liczba oraz wartość  posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, 

zamiennych dłużnych papierów wartościowych, wariantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają. 
NIE DOTYCZY 

7) dane o odpisach aktualizujących wartość  należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. 
Dane o odpisach aktualizujących : 
Stan na początek roku 2017 18 166,18 z1 
Zwiększenia 
Wykorzystanie 
Rozwiązanie 42,00 zł  
Stan na koniec okresu: 18 124,18 zł  

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie nominalnej subskrybowanych 
akcji, w tym uprzywilejowanych, 
Fundusz podstawowy Akademii tworzony jest zgodnie z ustawą  Prawo o szkolnictwie wyższym. Odzwierciedla 
on wartość  mienia Uczelni. 

9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów 
(funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian 
w kapitale ( funduszu) własnym, 
Powyższe informacje zawarte są  w dokumencie „ Zestawienie zmian w kapitale 
własnym", stanowiącym część  sprawozdania finansowego za rok 2017. 

10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy, 
Strata za rok obrotowy 2017 w wysokości 43 017,23 z1 pomniejszy fundusz podstawowy Uczelni. 

11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym, 
Stan rezerw na 1.01.2017 r. 3 734 398,29 z1 

Zwiększenia 3 064 861,25 z! 
Wykorzystanie 748 719,36 zł  
Rozwiazanie 2 985 678,93 zł  
Stan rezerw na dzień  31.12.2017 r. 3 064 861,25 z1 

Wykorzystanie rezerw w roku obrotowym 2017: 
1. odprawy emerytalne i rentowe-krótkoterminowa 74 979,00 zł  

2. nagrody jubileuszowe-krótkoterminowa 288 365,46 zł  
6. zadanie związane z badaniem losów absolwentów 5 652,20 z1 
7. remont budynku przy ul. Syrokomli 21 359 722,70 zł  
8. działania promocyjne Uczelni 20 000,00 z1 

Rozwiązanie rezerw w roku obrotowym 2017: 
1. na odprawy emerytalne i rentowe -długoterminowa 759 226,36 z1 
2. na nagrody jubileuszowe-długoterminowa 930 106,86 z1 
4. na odprawy emerytalne i rentowe -krótkoterminowa 350 920,61 zł  
6. zadanie związane z badaniem losów absolwentów 5 147,80 z1 
7.remont budynku przy ul. Syrokomli 21 240 277,30 z1 
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8. wykon. projektu dotyczącego remontu Syrokomli 21 700 000,00 zł  

Zwiększenie rezerw w roku obrotowym 2017: 
rezerwy długoterminowe:: 1.777.201,60 zł , w tym: 

1. odprawy emerytalne i rentowe 599 500,56 zł  
2.nagrody jubileuszowe 
rezerwy krótkoterminowe:: 1 060.109,65 zł  , w tym: 

1 177 701,04 zł  

1. odprawy emerytalne i rentowe 501 949,79 zł  
2.nagrody jubileuszowe 558 159,86 zł  
3.remonty budynku Syrokomli 21 227 550,00 zł  

12) podział  zobowiązań  długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym 
umową  okresie spłaty:: 
zobowiazania długoterminowe (kaucje gwarancyjne) 13 500,70 z1 w tym: 

- powyżej 1 roku do 3 lat - 1.756,44 z1 
- powyżej 3 lat do 5 lat - 11.744,26 zł  
- powyżej 5 lat - Akademia nie posiada tego typu zobowiązań  

13) łączna kwota zobowiązań  zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń  
Akademia nie posiada zobowiązań  tego typu. 

14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń  międzyokresowych. 
Uczelnia posiada na koniec roku czynne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe 
w kwocie 123.837,90 zł, na które składają  się  przedpłaty na prenumeratę  czasopism, reklamę  
gaz, usługi informatyczne oraz opłacone z góry za rok 2017 ubezpieczenia. 

Na koniec 2017 r. Uczelnia posiadała rozliczenia międzyokresowe przychodów, na które składały się: 
rozliczenia długoterminowe w kwocie 

rozliczenia krótkoterminowe w kwocie 

Na rozliczenia długoterminowe składają  się : 

12 323 711,49 

4 846 239,26 

zł  

zł  

1. wartość  netto  ST  sfinansowanych z dotacji 503 775,59 zł  
w tym: aparatura KBN 440 156,24 zł  

2  wartość  netto wyposażenia sfinansowanego z 
dotacji 12 683,19 z1 

3. wartość  netto  ST  otrzymanych w formie 
darowizny i nagród 40 822,75 zł  

4. aparatura specjalna-granty unijne i NCN 107 957,16 zł  
5. projekt " Termomodernizacja S21, MSK" 10 145 900,41 z1 
6. projekt unijny AULA 283 015,50 z1 
7. pozostałe 1 229 556,89 zł  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują:: 
dotację  MKiDN na styczeń  2017 r. 1 500 000,00 zł  

1. nie rozliczone dotacje na badania własne i statutowe 2016 988 604,41 z1 
2. dotacje na wykonanie zadań  w roku 2017 794 960,97 zł  
3. środki przeniesione z wpłat za studia niestacjonarne 153 503,86 zł  
4. środki przeniesione z wpłat za studia podyplomowe 43 940,00 z1 
5. inne (opłaty za: powtórki, studia cudzoziem., kursy, warsztaty 1 365 230,02 z1 

15) W przypadku, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż  jednej pozycji bilansu, jego 
powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiazań  na część  
długoterminową  i krótkoterminową  
Zobowiazania długoterminowe 13 500,70 zł  
Zobowiazania krótkoterminowe 6 044 550,55 zł  

16) Zobowiązania warunkowe, w tym również  udzielone przez jednostkę  gwarancje i poręczenia, także wekslowe. 
Akademia nie posiada zobowiązań  warunkowych. 

17) W przypadku, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są  wyceniane według wartości godziwej. 
a) istotne założenia, przyjęte do ustalenia wartości godziwej 
NIE DOTYCZY 
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b) dla każdej kategorii składnika aktywówniebędącego instrumentem finansowym - wartość  godziwa wykazana 
w bilansie, jak również  odpowiednio skutki przeszacowania. 
NIE DOTYCZY 

c) tabela zmian w kapitale z aktualizacji wyceny 
NIE DOTYCZY 

2. struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 
w przypadku jednostek, które sporządzają  rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach 

1)  

Lp. Treść  
Sprzedaż  ogółem za rok 

obrotowy w tys. z1 

2017 r. 

1. 
rrzycnoay ogoleni z aziaramosci 
dydaktycznej 47 522,50 

a) dotacje budżetowe 44 129,60 

b) opłaty za usługi edukacyjne 1 022,50 

c) pozostałe dochody dydaktyczne 2 370,40 

2.  
Przychody ogółem z działalności 
badawczej 1 644,50 

3.  
Przychody netto ze sprzedaży towarów 
i materiałów 41,10 

4 
Razem podstawowa działalność  
operacyjna 49 208,10 

Akademia prowadzi działalność  tylko w kraju. 

2) w przypadku jednostek, które sporządzają  rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach 
wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych. 
Akademia sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 

3) wysokość  i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwale, 
Akademia nie tworzyła w roku 2017 odpisów aktualizujących środki trwale. 

4) wysokość  odpisów aktualizujących wartość  zapasów, 
Akademia nie dokonywała w roku 2017 takich odpisów. 

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym 
lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym, 
Akademia nie zaniechała żadnego rodzaju działalności ani nie przewiduje tego 

działania w przyszłości. 

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą  opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych 
a wynikiem finansowym ( zyskiem, stratą)) brutto, 
Akademia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Płaci jednak podatek od 

od wydatków, które nie zostały uznane za koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do wydatków tych zaliczono: 

koszty reprezentacji 

1. opłacone składki na rzecz organizacji, do których 

2. przynależność  nie jest obowiązkowa 

darowizny przekazane 
3. spisanie należności trudno ściągalnych 

4. zapłata odszkodowań  
5. kary umowne,oplaty karne 

6. pozostałe koszty finansowe 

7. odsetki karne dla: Urz. Skarb, Urz.M.K-owa 

8. niedobory niezawinione 

9. odpisy z tyt. zużycia samochodu osobowego 

118 746,96 zł  

6 785,00 zł  
12 300,00 zł  
42 615,02 zł  
27 416,00 zł  

61,60 zł  
142 785,37 zł  

2 148,98 zł  
237 428,94 zł  

2 293,00 zł  



10. pozostałe koszty NKUP 389,76 zł  

RAZEM : 592 970,63 z1 

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt 
wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 
Akademia nie wytwarzała takich środków. 

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę  nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku 
obrotowym. 
NIE DOTYCZY 

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale 
(odrębnie należy wykazać  poniesione i planowane nakłady na ochronę  środowiska) 
W roku 2017 Akademia poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwale w wysokości:: 
9 631 211,52 z1 
Akademia nie dokonała nakładów na ochronę  środowiska, ponieważ  nie wymaga tego jej profil działalności. 
Planowana wielkość  nakładów na rok 2018 na: 
a) niefinansowe aktywa trwale 1 000 000,00 z1 
b) ochronę  srodowiska 

10) kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które 
wystąpiły incydentalnie 
NIE DOTYCZY 

11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały 
zakwalifikowane zgodnie z  art..  33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych 
Akademia nie poniosła w 2017 r. kosztów prac badawczych i rozwojowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

Dla pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte 
3. do ich wyceny; 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 
1. Rach. środków USD - kurs USD wg tabeli 251/A/NBP/2017 z 29.12.2017 r. (k-to 138.1) 
2. Rach. środków  Erasmus+  - kurs EUR wg tabeli 251/A/NBP/2017 z 29.12.2017 r. (k-to 136,1) 3,4813 
3. Rach. środków  Erasmus  INT - kurs EUR wg tabeli 251/A/NBP/2017 z 29.12.2017 r. (k-to 136,3) 4,1709 

4,1709 
Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku 

1) gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą  bezpośrednią, dodatkowo należy 
przedstawić  uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, gdy sporządzony jest 
metodą  pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie 
oraz zmianami tych samych pozycji, wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy 
wyjaśnić  ich przyczyny; 
Akademia sporządziła rachunek przepływów pieniężnych metodą  pośrednią. 
Zmiany w stanach wykazane w rachunku przepływów pieniężnych wynikają  ze stanów początkowych 
i końcowych bilansu za wyjątkiem zmiany stanu rozliczeń  międzyokresowych. Różnica między bilansową  
zmianą  stanu a wykazaną  w pozycji A.II.9. Rachunku przepływów pieniężnych wynika z korekt: 
a) wartości inwestycji budowlanych, które zmniejszyły rozliczenia międzyokresowe przychodów w korespondencji 

z funduszem zasadniczym w kwocie 3 188 168,35 zł, 
b) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do ewidencji w 2017 roku, a zakupionych 

w latach poprzednich z dotacji (zagospodarowanie) w kwocie 649 981,98 zł. 

Informacje o: 
1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę  umów nieuwzględnionych w bilansie 
w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację  majątkową, finansową  i wynik finansowy jednostki. 
NIE DOTYCZY. 

2) transakcjach ( wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę  na innych warunkach niż  rynkowe ze 
stronami powiązanymi, przez które rozumie się  podmioty powiazane zdefiniowane w międzynarodowych 
standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów 
rachunkowości, wraz z informacjami określajacymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi 
informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację  majątkową, 
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finansową  i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczace poszczególnych transakcji mogą  być  zgrupowane 
według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są  niezbędne 
dla oceny ich wpływu na sytuację  majątkową, finansową  i wynik finansowy jednostki. 
W 2017 ROKU NIE ZAWIERANO TEGO TYPU TRANSAKCJI. 

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe: 
Nauczyciele akademiccy 
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi 290 osób 
OGÓŁEM:: 129 osób 

419 osób 
4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym 
w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych ( dla każdej 
grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiazaniach wynikających z emerytur i świadczeń  o podobnym 
charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, 
ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu. 
NIE DOTYCZY. 

5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeniach o podobnym charakterze, udzielonych osobom, 
wchodzącym w skład organów zarzadzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich 
głównych warunków, wysokości oprocentowania 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 kazdego z tych organów. 
NIE DOTYCZY 

6) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconemu lub należnemu za rok obrotowy odrębnie za: 
a) badanie ustawowe w rozumieniu  art..  2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach 
kwota netto 6.000,- zł  + 23% VAT = 7 380,- zł  Kancelaria Audytorska Jolanta Grabska - Czekońska 
b) inne usługi atestacyjne - brak 

c) usługi doradztwa podatkowego - brak 

d) pozostałe usługi - kwota netto 18 000,- zł  + 23% VAT = 22 140,- z1 Auditores Audyt, Doradztwo Prawne 
i Gospodarcze Przemysław Ura (audyt wewnętrzny zlecony firmie zewnętrznej). 

6. 1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku 
obrotowym na kapitał  (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju. 

W okresie sprawozdawczym dokonano korekty księgowań  środków trwałych sfinansowanych ze środków dotacji 
inwestycyjnych. Korekty dotyczyły ewidencji wartości brutto, amortyzacji, umorzenia oraz rozliczeń  
międzyokresowych przychodów, mających związek z wyżej wymienionymi środkami trwałymi. 
Wartość  korekty dotycząca funduszu podstawowego dotyczy jego zwiększenia o kwotę  5 316 870,52 z!, na co 
Wada się: 

Tytuł  Zmniejszenie Zwiększenie 

Wartość  dotacji inwestycyjnej przeznaczonej 
na finansowanie inwestycji przy ul. Syrokomli 
w Krakowie. Niezakończona inwestycja 
przeniesiona na środki trwale w budowie. 

9 392 000,00 zł  

Korekta umorzenia i amortyzacji środków 
trwałych innych niż  budynki i budowle 
finansowanych z dotacji inwestycyjnych. 

858 706,18 zł  

Korekta wartości netto budynków i budowli, 
które byty finansowane z dotacji 
inwestycyjnych ewidencjonowanych jako 
rozliczenia międzyokresowe przychodów. 

13 294 244,67 zł  
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Korekta wynikająca z błędnego księgowania 
umorzenia w latach 2015-2017 inwestycji 
przy ul. Syrokomli w Krakowie. 

 

555 919,67 zł  

   

Wynik lat ubiegłych w kwocie 576 433,78 z! (strata) dotyczy kosztów amortyzacji środków trwałych innych niż  budynki i 
budowle sfinansowanych z dotacji inwestycyjnych. Amortyzacja tych środków trwałych była ujmowana w latach ubiegłych jako 
zmniejszenie funduszu podstawowego, zamiast księgowania w ciężar kosztów. 

2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych 
w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację  majatkową, finansową  oraz wynik finansowy jednostki 
Zdarzenia takie nie wystąpiły. 

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad ( polityki) rachunkowości, w tym metod 
wyceny oraz 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 oraz przedstawienie zmiany sposobu 
sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny. 
W 2017 r. nie wprowadzono w tym zakresie żadnych zmian. 

4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność  danych sprawozdania finansowego 
za rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

Z uwagi na ujęcie w bilansie roku 2016 pożyczek z ZFŚS o terminie spłaty powyżej 1 roku w poz. Należności 
długoterminowe (zamiast krótkoterminowe), dla zachowania porównywalności danych należy przyjąć  stan 
na 31.12.2016 r.: 
a) w poz. Aktywa A III Należności długoterminowe 

b) w poz. Aktywa B II Należności krótkoterminowe 
d) w poz. Aktywa B II 3 Należn. krótkoterm. od pozost. jednostek 1 801 159,85 z1 
C) w poz. Aktywa B II 3c Inne należn. krótkoterm. od pozost. jednost. 1 801 159,85 z1 

1 733 037,24 zł  

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają  konsolidacji; 
NIE DOTYCZY. 

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi, 
NIE DOTYCZY. 

3) wykaz spółek ( nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej 
liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać  także informacje o procencie 
posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek 
za ostatni rok obrotowy, 
NIE DOTYCZY. 

4) informacje podawane jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, 
NIE DOTYCZY. 

5) Informacje o: 
a) nazwie i siedzibie jednostki sporzadzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu 
grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz miejscu, w którym sprawozdanie 
to jest dostępne. 
NIE DOTYCZY 

b) nazwie i siedzibie jednostki sporzadzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu 
grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz miejscu, w którym sprawozdanie 
to jest dostępne. 
NIE DOTYCZY. 

6) Nazwa , adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz forma prawna każdej z jednostek, 
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których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną  odpowiedzialność  majątkową. 
NIE DOTYCZY. 

8. W przypadku sprawozdania finansowego sporzadzonego za okres, wciągu którego nasąpito połączenie: 
NIE DOTYCZY 

9. W przypadku wystąpienia 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; 
Nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuowania działalności. 

10. Inne informacje, niż  wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć  na ocenę  sytuacji 
majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

W grudniu 2017 r. Akademia dokonała przelewu środków pieniężnych na kwotę  1 300 000 z1 z wyodrębnionego 
rachunku bankowego ZFSS na rachunek podstawowy Uczelni. Przelew został  dokonany w celu sfinansowania 
składki ZUS oraz PDOF za listopad 2017 r. Kwota ta została zwrócona na wyodrębniony rachunek ZFSS w dniu 
05-01-2018 r. 

Kraków, dnia 20.06.2018 r. 

mgr Jacek Kowalski 
Kwestor 
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