
SPRAWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADAI\IA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla

Walnego Zgro
i Radv Nadzorczei

sadeckiei Agencii Rozwoi u
Regionalnego snółka Akcvina

w Nowvm Saczu

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

oPINIA

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Sądecka
Agencja Rozrvoju Regionalnego Spółka Akryjna - ul. Jagiellońska t4,33 - 300 Nowy
§ącz, na które składają się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień31.12.2021roku, który po stronie

aktywów i pasywów zamyka się sumą ....................,,.,.zł 4 531753,32
3) rachunek zysków i strat zarck obrotowy od 01.01.2021 roku

do 3t.12.2021 roku wykazĄący zysk netto w wysokości .,..,,..,....,zł 235 038,69
4) zestawięnię zmian w kapitale (funduszu) własnym zarok obrotowy

od 1.01.2021 r. do 31.12.2021roku wykazujące nviększenie
kapitału własnego o kwotę ...................,...,.zł 244 047153

5) rachunek przepływów pieniężnychza rok obrotowy
od 1.01.2021 roku do 31.12.ż021 roku wykazujący zmniejszenie
stanu środków pieniężnych o kwotę .........zl 102 513,86

6) dodatkowe informacje i objaśnienia (,,sprawozdanie finansowe").

Naszym zdantem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31
grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 sĘcznia do 31
grudnia ż021 r. zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości
(,,Ustawa o rachunkowości" - Dz. U. z 202I poz. 2|7) i przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości,

- zostało spotządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy
o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,

- jest zgodne co do formy i treści z obowtązującymi Spółkę, przepisami prawa i Umową
Spółki.
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Podstawa opinii

Nasze badanię przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badanie w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych
Re'uvidentów }]r 3430l52al20l9 z dnia 2l marca 2019 r. w sprawie krajowyclr standardów
badania oraz innych dokumentów (..KSB") a takżę stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017
r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorzę publicznym (,.Ustawa
o biegłych rewidentach" - Dz. lJ. z ż020 poz. 1415 z poźn. zm.").Nasza odpowiedzialność
zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania
O dpow ie dz i alno ś ć b ie głe go r ew i denl a z a b adan i a s pr aw o z dani a .fi nan s ow e go .

Jesteśmy ntęzalężni od Spółki zgodnie z Kodęksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych (,,Kodeks IFAC") przy.iętym uchwałą Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów nr 343ll52al20l9 z dnia2i marca2}l9 r, w sprawie zasad etyki
zawodowej biegłych rewidentów ) otaz z innymi wymogarni etycznymi, które mają
zastosowanię do badania sprawozdań flnansowych w Polscę. Wypełniliśmy nasze inne
obowiązki etyczne zgodnie ztymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania
badania kluczowy biegły rewident oraz ftrma audytorska pozostali nięza|ężni od Spółki,
zgodnie z wymogami nięzalężności okręślonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby
stanowió podstawę dla naszej opinii,

Istotna niepewność doĘ cząca konĘn u acj i działalności

Nie zgłaszając zastrzężeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania
finansowego zwracamy uwagę na fakt. iZ w- Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za
202l r. poinformowano, żę epidemia korona wirusa COV]D-19, oraz postępująca inflacja
zwiększa ko szty funkcj onowan i a Spółki.
W chwili obecnej do duzych zagtożeń dodaó też należy panującą wojnę na Ukrainie.
Mimo tych zagrożeń sporządzone zostało sprawozdanie finansowe przy założęniu
kontynuac.i i działalności.
Nasza opinia nię za:wiera zastrzężęń w odniesieniu do tej sprawy.

Odpowiedzialność Zarządtt Spółki i członków Rady Nadzorczej za §prawozdanie
finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie. na podstawie prawidłowo prowadzonl,ch
ksiąg rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny
obraz sytuacji majątkowe.j ifinansowej iwyniku finansowego Spółki zgodnie zprzepisami
Ustawy o rachunkowości. przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową/statutem a także za kontrolę
wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania
finansowego niezawiera.iącego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub
błędem.
Sporządzając sprawozdanie finans owe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności
Spółki do kontynuowania działalności. ujawnienie, jezeli ma to zastosowanie, spraw
związanych z kontynuacjądziałalności oraz zaprzyjęcie zasady kontynuacji działalnościjako
podstawy rachunkowości. z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać
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likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzęnia działalności albo nie tna żadnej realnej
alternatyrvy dl a 1 ikwidacj i l ub zanię chania działalno śc i.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, ńy
sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości,
Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej,

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celatrri są uzyskanie wystarczającej pewności czy sprawozdanię finansowe jako
całośc nie zawiera istotnego zntekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania zawteralącego naszą opinię. Racjonalna pewność jest
wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje. żębadanię przeprowadzone zgodnie z KSB
zawszę wykryje istniejące istotne zniękształcenie. ZniekśztaŁcęnia mogą powstawać na skutęk
oszustwa lub błędu i są uwazanę za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, żę
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze uzytkowników podjęte na
podstawie tego sprawozdania finansowego

Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu tozpoznanych podczas badania
zniękształcęń oraz nieskorygowanych znjękształceń, jeśli występują, na sprawozdanie
flnansowe, a takżę przy tbrmułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z polnryższym
wszystkie opinie i stwierdzenia zawartę w sprawozdaniu z badanta są wyrażane
zuwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze
standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta.

Zakres badania nie obejrrruje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani

ef-ektywności lub skutęczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub
w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm. atakżę:

identyfikuj emy i oceni amy ryzyka istotnego zniekształcenia spraw ozdania fi nansowe go

spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są

wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniękształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego
wynikającego z błędu, poniewaz oszustwo moze dotyczyc zmowy, fałszerstwa, celowych
pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;

uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale

nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki

oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność

szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki

wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność z,wlązana zę zdarzeniami lub
warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do
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kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność,
Wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na
powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeźeli takie ujawrrienia są
nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są opafte na dowodach
badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego ręwidenta.
jednakze przyszłe zdarzęnia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanle
kontynuacj i działalności,

oceniamy ogólną prezentacje, strukturę i zawattośc sprawozdania flnansowego, w t}m
ujawnienia, oraz czy sprawozdanię finansowe będące ich podstawą transakcje i zdarzęnia
w sposób zapewnialący rzetelną prezentację.

przekazujemy Radzie Nadzorczej infbrmację o miedzy innymi planowanym zakresie
i czasie przeprowadzęniabadania. oraz znaczących'ustaleniach badania, w tym wszelkich
znaczących słaboŚciach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Inne informacje, w §m sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy
zakończony 3l grudnia żOżl r. (.,Sprawozdanię z działalności").

Odpowiedzialność Zarzqdtt i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie
z przepisami prawa.
Zarząd Spółki oraz czŁonkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby
Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości.

O dpow i e clz i a l no ś ć b i e głe go r ew i cle nt ct

Nasza opinia zbadania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności.
W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się
ze Sprawozdaniem z działalnośc| i czyniąc to, rozpatrzenie. czy nie jest istotnie niespójne ze
sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób
wydaje się istotnie zniękształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne
zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinfbrmować o tym
w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy
o biegłych rewidentach jest równiez wydanie opinii czy sprawozdanię z działalności zostało
sporządzone zgodnie z przepisaml oraz czy jest zgodne z informacj amt zawartymi w rocznym
sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozd aniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pTacy, naszym zdaniem, Sprawozdanie
z działalności Spółki:

zostało sporządzone zgodnie z aft". 49 Ustawy o rachunkowości:
jest zgodne z informacj ami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniękształcęń.
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Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego jednostki przez Radę Nadzorczą
Spółki Uchwałą Nr 14lżOżl z dn. 10.11 .2021 r.

Inne tnformacje, w tym o wypełnieniu obowiqzków wynikajqcych z przepisów pława.

Sprawozdanie finansowe za poprzędni rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku było
przedmiotem badania przez kluczowego biegłego rewidenta Rozalię Klimowicz o Nr ewid.
8810 badającego w imieniu firmy audltorskiej Pol-tax w Warszawie ul. Bora
Komorowskiego 56 c, uzyskało opinie bęz zastrzężeń z dn. 27.05.ż021 r.

Kluczowym biegłym rewidęntem odpowiedzialn)rm za badanie, którego rezultatem jest
niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego ._rewidenta jest Irena Wantuch
o nr ewid.4260.

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu fi.my audytorskiej
,,Weryfikator" Spółka z o.o. Pl. Szczepański 8, 31 - 011 Kraków podmiotu wpisanego na listę
firm audytorskich, prowadzonąpTzez KRBR pod numerem ewidencyjnym 555.

Kraków dn. 29,04.2022 r.

Irena
Wa n t u c h iiTlt1,1,ffir|!l!*,"o*,,,

2.5.4.97 =v AT P L-67 60056423
2022.04.29 l8:06:1 1 +02'00'

podpis kluczowego biegłego rewidenta

lrena wantuch
c-PL, |-KrakóW, o=Weryfikator sp.
z o.o,, sn=WantUch,
g iven N a me= lrena,
serialN umber=PNoPL-4503 1 807 7
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Strona 1/l

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz
]'el.: l84408l63. NIP: 734-ż9-41-318
Łącki Bank Spółdzielczy - Centrala; 33-390 Lącko. Ł,ącko 814,
80 8805 0009 0022 3193 2005 000l

Nagłówek sprawozdania fi nansowego

Okres od 0l ,01 .2021

Okres do 31-12-202I

Data sporządzenia 31-03-2022

Kod sprawozdania Spr|ir-rJcdnostkalnnaWZlotyolr

Kod systemowy SFJINZ

Wersla scl-temy 1-2

Wariant sprawozdania 1

Podpisy

Podpis Data

Dariusz Migacz ż022-()4-ż1

Jarosław sltwała 2022-04-27

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania fir-ransowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgovy Rewizor GT, InsERT S.A, Wrocław wydruk z dnia: żO2ż-04-ż9



Sądecka Agencja Rozwoju Regionalncgo Spółka Akcyjna
Jagiellońska 14,33-300 Nowy Sącz
'fel.: 1 tt4408163. NIP: 734-ż9-4I-3 18

Łącki Bank Spółdzielcry - Centrala; 33-390 Łącko, ł.ącko 814.
80 8805 0009 0022 3193 2005 000l

Bilans

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia:

Strona 1/3

Pozlcja
Kwota na dzień kończący

biezący rok obrotolły
Kv,ota na dzień kończący
poprzedrri rok obrotow1,

Przekształcone dane porórvnawczc
za poprz,edli rok obrotourr

Aktywa rizcm 4 53I153.32 4 7l0 083,50 0,00

Aktywa trwałe 3 503 452,45 3 5l9 860,44 0,00

Wańości nicmaterialne i prawne 0,00 0,00 0.00

Koszty zakońozonych prac roz.wojouych 0"00 0,00 0,00

Wartość iinny (),U0 0,00 0,00

Inne wartości niematęrialne i prawne 0.()() 0,00 0,00

Zaliczki na wańości niematerialne i prawre (),0() 0,00 0.00

Rzeczowe aktywa trrł,ałe 3 436 268,45 3 468 198,44 0.00

srodki trwałc 3 161 374,05 3 199 888.53 0.00

Cirunty (W tym prawo użytkowania wjcczyslego gruntu) 97 533.00 97 533,00 0,()0

l}udynki, lokalc. prawa do lokali 3 0,19 287,58 3 092 4l4,4l 0,00

lJrządzenra techllczne i maszyny lJ lJJ,J / 0,00 0,00

Srodki transpońu l,ł20.10 9 941,1ż 0,00

Inne środki trwałe 0,00 0,00 (.),00

środki trwałe w budowte ż14 894,10 268 309,9 1 0,00

zaliczki rTa środki trwałc w budowie 0"00 0.00 0,00

Naleznoścl długotermtnowc 0,00 0,00 0,00

Od j ednostek powiązatry cl-t 0,(.)0 (),()() 0,00

Od pozostĄoh jednostek. w których jednostka posiada
zaansażowanie w kaoitale

0"00 0,00 0.00

Od pozostałych jedlrostck 0,00 0,00 0.0(.)

Inwestycj e długotcrm inowe 0,00 0.00 0,00

Nieruchomości 0,00 0.00 0.00

Wartosci niematerialnc i prawne 0,00 0,00 0,00

Długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00 0,00

w 1cdnostkach powiąanych 0,00 0.00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

innc papiery waflościowe 0,00 0.00 0.00

udzielone pożyczkt 0,0t) 0.00 0,00

inr. e długoterminowe aktywa finansou,e 0,00 0.00 0,00

w pozostałych jednostkach, w których jednosrka posiada
zaangaźowanie w kapilale

0,00 0,00 0,00

udziaĘ lub akcje 0,00 0,00 0.00

- lnnc paplcry wartościorve 0,(X) 0,00 0,00

udzielone poĘcz,ki 0,00 0.00 0,00

, inne długoterminowc akĘwa finalrsowe 0,00 0.00 0,00

w pozostałych jednostkach 0.()() 0,00 0,00

udziaĘ lub akcje 0,00 0.00 0,00

- lnnc paplcry waflośclowe 0,00 0,00 0,00

udzielone poĄczki 0,00 0,00 0,00

inne długoterminowe aktywa finansclwe 0,00 0,00 0,00

Inne lnwestyc_le długotermit-towc 0,00 0,00 0,00

I)ługotcrmtnowe rozliczenia międzyokesowc 67 18,1"00 5 1 662,00 0,00

Aktywa z tytułu odroczonego ptldatku doohodoucgtl 67 1 84,00 5 1 662.00 0,00

]ntre rozliczenta międzyokresowe 0,()() 0.00 0,00

Aktywa obrotowe 1 028 300.87 l 190 223,06 0,00
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Poz_vcja
Kwota na dzicri kończąoy

biczący rok obrotowy
Kwota na dztcń koticząc_v
poprzedni rok obrotour,,

Przekształcone dane porównawcze
za poprzcdni rok obrotouy

7.apasy l 9 733,03 319].00 0,00
Materiałv 132,00 110,00 0,00
Półprodukty i produĘ w toku 0^00 0.00 0,00
l)rodtrkĘ gotowe 5 63 1,80 (),()0 0,00
Towary 13 969,23 3 081,00 0,00
Zaliczki na dostaw_r, r usługi 0,00 0,00 0,00
Nalezności krótkoternrlnorve 80 509 69 ],59 151,71 0,00
NależIroścl od jcdnostek porł,iązanycIr 0.()0 0.00 0,00
z tytułu dostaw t usług, o okresic spłaty: 0.00 0,00 0,00

- do i2 mieslęcy 0,00 0,00 (),0()

- po\\yżej 12 miesięcy 0,00 0.()0 0,00
inne 0,00 (),00 0,00

Należnoścl od pozostĄch jednostck, w któryoh.jednostka
postada zaangażowanlc w kapita]c

0,00 0,0() 0,00

z §Ąułrj dostaw i usług. o okesie spłaly, 0,"u0 0,00 ().()()

do 12 miesręc.v 0.00 0.00 0,00

- poqvżej l2 miesięcy 0,00 0,00 0,00

inne 0,00 0,00 0,00

Nalcźności od pozostaĘch jednostek lJo 509,69 159 I5,7.,74 0,00

z tytułu dostaw l usług. o okresle spłaty: 7lt l66,78 l51 952.86 0,00

do 12 miesięcy 78 166,7tl 151 952"86 0,00

powyżej l2 micslęcy 0,00 0.00 ().0()

z tvtułrr podatków. dotacji, ceł. ubezpieczcti społecznvch i
zdrowotnvclr oraz tnnvch Wtułów publicznoprawnvch

1 840,15 (),()() ().()()

irrne 50ż.76 1 ż04,88 0,00

dochodzonc na drodze sądowej 0,()0 0,00 0,00

Inwestycj e kriltkoteImlnoWe 899 679,5ż 1 002 1 93,38 0,00

Krótkotcrmtnolve aktywa fi nansowc 899 6,79,52 1 002 ]93.38 0,00

w .1ednostkach powiąanych 0,00 0,00 0.00

udziałv lub akcle 0.00 ().()() 0,00

lnl-le paplery rvartośclowc (),()() 0,00 0.00

udzielone pozyczki 0,00 0,00 0,00

inne krótkotermlrrou/e aktywa finansowc 0,()() 0,00 0,00

w pozoslałyclr jednostkach 0,00 (),00 0,00

udziĄ lub akcje 0,00 0,00 0.()(_)

- inne papiery waftościowe (),0() 0,00 0,00

- udzlelone poiryc7,ki 0.00 (),00 0,00

, tnne krótkoterminowe aktywa tinansowc 0,00 0,00 0,0()

Środki pieniężnc i innc aktywa picrriężne 899 619,5ż 1 002 l 93,38 0,00

środki pienięznc w kasic i na rachunkach 89L) 6,79.52 1 002 193.38 0,00

- rnnc środki plenieżne 0,00 0,00 0,00

- tnne aktywa pietriężlre 0,00 0,00 0.0()

Inne rnwesrycje krcjtkotcrminowc 0,0(-) 0,00 0.00

Krótkotcrm lno,"vc roz] iczcnia migdryokrcstlu,c 28 378,63 25 680.94 0.00

Naleźne wpłaĘ na kaprtał (lirndusz) podstawor,n- 0,00 0,()0 0,00

IJdziały (akcje) własne ().()() (),00 0,00

Pasywa razem 4 531 153"3ż 4 710 083"50 0,00

Kapitał (lundusz) $4asnv 3 853 523,04 3 609 4,75,51 0,00

Kaprtał (1irndusz) podstawolły 4 236 000,00 4 236 000.00 0,00

Kapitał (fundusz) zapaso\-. w ty],n: 31 441"5ż 13 405,54 (.),00

- nadwyżka wańoścr sprzedazy (wartości emisylnej ) nad
wartością nominalną udziałów (akcii)

().(X) 0,00 0.00

Kapitał (fi-rndusz) z aktualizacji wyceny, w t_vm: 0.00 0.00 0,00

- z Ę/tułu aktualizacji wartości godzrwej 0,00 (),0() 0,00

Pozostałe kapitały (Iundusze) rezerwowe. w tvm: 0,00 0,00 0.00

- t§,orzone zgodnie z unlową (statutem) spółki 0,00 0,00 0,00

20żż-04-ż9



Poą,cja
Kwota na dzień koliczący

bieżący rok obrotow}-
Kr.vota na dzień koticzący
poprzędni rok obroto$}

I)rzekształcone dane porównawcze
z,a poprzedni rok obrotoury

lla udziĄ (akcje) własnc 0,()0 0,00 0.00

Zysk (strata) z la1 ublcgłych -654 963.I] -680 000.00 0"00

Zysk (strata) netto 235 038.69 40 069.9,7 0,00

Odpis1, z 7łlsku netto u,clągrr roku obrotowego (wicJkość ulenrna) 0.0() 0,00 0.00

Zobowlązania i rezerwl, na zobowtązatlia 618 ż30.28 1 l00 607.99 0,00

Rezerury na zobowązania .104 65 l,00 390 ]14.00 0,00

l{ezerwa z rytl-tłtt odrocztlnego podatku dochodowcgo 404 65 1 ^00 37l 874,00 0,00

Rezerwa na świadczenia cmcrytalne l podobnc 0,00 0,00 ()"00

długoterminowa (),()() 0.00 0,00

krótkoterminowa 0,0t) 0,00 0,00

Pozostałc rczerwy 0.00 1 8 900,00 0,00

- dłltgoterminowe 0,00 l 8 900,00 0,00

- królkoterminowe 0.00 0.00 0,00

Zobow l ąz,anta długoterm inowc 12 111 ,6,7 271 648,tt5 (.),00

Wobec 1 edr-rostck powiąanych 0,00 0,00 (),00

Wobec pozostałych jednostck, w których jednostka posiada
zaangażow ante w kap itale

0,00 0,00 0,00

Wobec pozostĄch 1edl ostck 12111.61 z,71648,85 ()"()()

kredyty i p<:zrycz.ki 12 7 17 .61 271 648,85 0,00

z Ętułu emls.li dłużITyclr papierow wańośctowycll 0,00 0,00 0.00

tnnc zobowiązania iinansowe 0^00 0,00 0.00

zobowtązanla wekslowe 0.00 0.00 0,00

inne 0,00 0,00 0,00

Zobowiązarria krótk<lterminorł,e 241 6ż0^49 1ż1 9ż6,10 0,00

Zobowiązania lvobec jedt-rostek pou,iipanvch 0,00 0.00 0,00

z t}tułu dostaw l usług, o okresie wr,rnagalności: 0,00 0"00 0"00

- do 12 miesięcy 0,00 0.00 0.00

- powyzej 12 miesręcy 0,00 0.00 000
inne 0.00 0,0t) 0,00

Zobowiąania wobec pozostałyclr jednostck, w któryoh jcdnostka
rlosiada zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00 0.00

z tvtułu dostaw l usług. o okresie w,ynragalnośct: 0,00 0^00 0.0()

- do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00
porłyżej 12 mrcsięcy 0.()0 0.00 0,00

lnlle 0,00 0.00 0,()0

Zobowiązan ia wobec pozostĄclr jcdr-rostek ż41 6ż0.19 4ż1 926.10 0,00
kredyt1, i pożyczki 7] 700,86 61 739.3ż 0,00
z Ętułu emrsji dłużnych papicrów wańościowych 0.00 0,00 0.0()

inne zobowiązania finansowe 0,00 1 0 859.63 0.00
z tytułu dostaw i usł.tg, o okrcste w1,1-nagalnosci: 44 552,15 106 508,22 0.00

do l2 nicsięcy 44 55ż.15 1 06 508,22 0,00

- powy,Zcj l2 mlesięcy 0.00 0.00 0.()0

z.diczki otrirymane na dostaw1, i uslugi 0"00 0.()0 0.00
zobowtązanta wcksl orł,c 0,00 0,00 0,00
z tytułu podatków, ceł, ubczpieczeń społecznych i zdrorvotnyoh

oraz innyoh tytułów publicznoprawnvclr
96 780,20 15 121.20 0,00

z tytułu wynagrodzeń 34 557,28 167 691.73 0,00
1nne 30,00 0.00 0,00

Fundusze specjaJne 0,00 0,00 0.00
Rozl iczcrria m iędzryokresowc 13 241,1ż 1 6 259,04 0"00
Ujemna wartośc 1'irm,v ().()() 0"()0 0,00
lnne rozl iczenia m iędzyokresowe 13 24I.12 16 259"04 0,00

- długotermirrowe 13 ż41,1ż 16 ż59,04 0.00

- kólkotermirrowe 0,00 ().()() 0,00

NiniejszY wYdruk stanowi kopię sprawozdarria finansowego sporządzonego w postaci eleklronicznej_

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A, Wrocław wvdruk z dnia:

Strona 3/3
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finalsowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT. InsERT S,A, Wrocław wydruk z dnia:

Strona l/2

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Nazwa pliku

Dodatkorve irrlbrmacjc i objaśnicnia sarr dodatkorve_inlbrmacjc_i_ob jasnicnia, pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkicm dochodowym, a wynikiem finansowym (z.yskiem, stratą) brutto

Opis Rok bteżący Rok poprzedrri

A, Zysk (strata) brutto za dany rok

Wanośc )§) )q1 6q 85 114.9-I

B, Przyclrody zwolnrone z opodatkowania

Kwota

wartośó łączna 0,00 16ż 15ż^65

z zysków kaprtałowych

z innych źródeł przyclrodów

Pozostałe (Możliwość łączrrego podanla różnic o rł,artościach ntższyoh rriz 20,000 zł)

wańośc łaczna 0.00 0,00

z zysków kapitałowych

z lnnych źródeł przychodów

C, Przyohody nicpodlegające opodalkowaniu w roku bieżąoyrn. lł, q,*m:

Kwota

Wartośc lączna 181 315,17 74 066,86

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodólł,

Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o r.vartościach niźsryoh niż 20.000 zł)

Wartośó łączna 0,00 (),()0

z zysków kapitałowych

z innych żródeł przychodórł,

D, Przyclrody podlcgającc opodatkolvaniu w roku bieżącym, ujęte rł,księgach rachunkolr,ych lat ubiegłych w tym;

Kwota

wartośó łączna 0,00 60 034..12

z zysków kapitałowych

z irurych źródeł przrychodólv

l)ozoslałe (Możliwośc łączncgcl podanla różnic o warlościach niższychniż 20,000 zł)

wańośc łaczna 0,00 0,00

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

E, Koszty niestanowiące kosztów uzyskania pr:qychodórł,

KWota

Wańośc łączna ż8 074,66 3 825,15

z zysków kaprtałorłych

z tnnych źródeł przychodór,v

Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o rł,artościach niż,szrychniż,20.000 z1)

Wal,tość łącZna 0,00 0,00

z zyskóu,kapitałowych

z tnnych źródeł przychodórł,

|, Koszty trieuznawane za koszw uz.yskania prz.ychodów u, bieżącym roku. w tym I

KWota

żO2ż-04-ż9
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Wartość łączna 8 663,95 235 324.16
z zysków kapitałowych

z lnnych źródcł prz.vchodów

Pozostałc (Możlirł,ośc łączncgo podania różnic o rvartościach ni,ższy ch tliż 20, 000 zł )

Wańość tączna 0,00 206 545.68
z zysków kapitałorłych

z innvch źródcłprzycl,odów
(i. KoSZty uznawane za koszty uzvskania prz,vchodólv rł,roku biczącvm u.lęte w księgach lat tlbiegłych, W 1ym

Krvota

Wartość łączna 360 508,56 233 822,62
z zysków kaprtałowych

z lnnych źródcł przychodów
pozostałe (Możliwość łącznęgo podania różnic o wartościach niżsrychniż 20,000 zł)

wańośc łaczna 0,00 0,0()

! zysków kapitałowyclr

z tntrych źródeł przyclrodórł.

H. Strata z lat ubiegłych, w t_vm:

Kwota

Wartość 120 563.45
z zysków kaprtałowych

z innyclr źródeł przychodórł,

KWota

Wartość łąozna 0,00 0_0(_)

z zyskórł, kapitałowyclr

z innych źródeł przychodów

Pozostałe (Mozliwośc łączncgo podania różnic o wańościaclr niższlch l-,liż,ż0_000 A)

Wartośc łączna 0,00 0,00
z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

J, Podstawa opodatkowanla podatkicnr dochodorvym

Wartośc 0,00 0,00

K, Podatek dochodow1,

Wartośo l 7 255.00 45 105,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania fitransowego sporządzonego w postaci elektronicztrej,

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 2022-04-ż9

0.00

], lnne zmianv podsta\!/ opodatkorvania. w tvm:
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Przepływy pieniężre metodą pośrednią

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finarrsowego sporządzonego w postaci eleklronicznej,

System finansowo-księgowy Rewizor GT, łrsERT S,A. Wrocław wydruk z dnia:

Slrona 1/2

Pozycja
Kwota na dzień kończąoy

bicżący lok obrotow1,

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porórłł,nwcze
za poprzedni rok obrotowy

Przepłyrł,y środków pieniężnych z działahrości operacyjnej

Zysk (slrata) netto 235 038.69 40 069.97 0,00

KorekĄ, r:zem _ 1 88 915,41 -l4 489.82 0,00

AmortyZacJa 60 924,68 0,00

Zyski (straty) z tytułu różnic krrsowycl-t 0;00 0,00 0,00

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0"00 0,00

Zysk (strata) z dzrałalności inwesĘcylrrej 0,00 231 16ż,lż 0,00

zmiarra stanu rezerw 13 87,7,00 -7 606"88 (),(]()

Zmiana stamlzapasów -16 542.03 -442.90 0,00

Zn]iana stanu rT aleźności 78 648.05 17 604,53 0,{)()

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminor,rych. z wllątkicm
oo^czek i kredvlów

-l]3 431,5ż 202 1 1 1,30 0,00

Zmiana stanu roz,licz,cli tniędzyokresowy,ch -ż1 23,7,61, -521 018,14 0"00

Inne korektl, _ 147 807,43 8 835,47 0,()()

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l+ll) 46 1ż3,28 25 580, l 5 0"00

Przepływy środków prerriężnych z działalności inwestycyjnej

Wpłyrłł, 0.00 0,0(-) 0,00

Zbycie warlości niematerialnycl-r i prawnych oraz tzeczowych
akwwów trwałvclr

0,00 0,00 0,00

Zbycre inwestycji w nieruchomości oraz wartośct nrematcrialnc t

prawno
0,00 0,00 0,00

Z aktywów finansowych. w tym: 0,00 0.00 0,00

w jednostkaclr powiązanych 0,00 0,00 0,00

w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00

- zbycte aktywów finansorł,ych 0,00 0,00 0,00

dyrł,idendy i udziały w zyskach 0,00 0.0t) 0,0()

spłata udziclon1,,ch poĄ,czek długotcrmlnowych 0,00 0,00 0.00

- odsętki 0,00 0,00 0,00

- inne wpĘwy z Ńtyrł,ów linansowych 0,00 0,00 0,00

Innc wpĘwy inwesĘcyjrre 0,00 0,00 0,00

Wydatki 45 654,1,ł l 83 339,85 0,00

Nabyoic wartośoi niematerialnych i prawnyol-r ortz rzeczow},clr
aktvutiw trwałvch

39 069,65 9 276,83 (),()0

Inwestycle w nieruchomości oraz wańości nicmatcrialnc i prawnc 0,00 0,00 0,00

Na aktywa finansowe, W tym 0.00 0,00 0,00

w jednoslkach powiązar, ych 0,00 0,00 0,00

w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00

nabycie aktywóu, fi nansowych 0,00 0.00 0,00

- udzielotre poĄ cz,ki długoterminowe 0,00 0,00 0.00

łrnc wydatki inwesĘcyjnc 6 58,1,49 l14 063,0ż 0.00

Przepłyuy ptcnięznc nctto z dzidalności inu,estycyjnej (T II) -45 654,14 _ 1 83 339,85 0.00

I'rzepłyu,y środków pieniężnycl, z działalności linatlsorve;

Wpłł,"r, 55ż,0,I ż1,9 8ż6"6ż 0,00

Wpływy netto z wydania udziałów (cmisji akcji) i innl,ch
instrumentów kapitałowvch oraz dopłat do kapitału

().00 0,00 0,00

KredyĄ, i poą*czki 0,00 216 363,00 0,00

Emrsla dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00

2022-04-29
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Poz_vcja
Kwota na dzień kończący

bicżący rok obrotow},
Kwota l-ra dzień kończącv
poprzcdni rok obrotowy

Przckształcone dane porówlawczc
z,a poprz,eclni rok obrotowy

Inne wpływy finansowe 552,0,7 3 463,62 0,00

Wydatki 103 535,07 81 844.28 0.00

Nabycie udziałów (akcji ) rłłasnych 0,00 0,00 0,00

Dywidcndy i inne wypła§ na rzecz r.vłaścicieli ().0(-) ().(X) 0.00

Inne, niz wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z §Ąułu podziału
zysku

0,00 0.00 0,00

SpłaĘ kredytów i pożyczek 86 697,39 66 34],96 0,00

Wykup dłuźnyclr papicróu, wartościowych 0.00 0,00 0,00

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 10 9.58,63 0.00 (),()()

I'łatnosci zobowtązań z wtułu umów leasingu linansowcgtl 0,00 0.00 0,00

Odselki 5 878._5_5 l54q5 ]0 0.00

Inne rłrydatki finansowe 0,50 1.02 0,00

Przepływ1, preniężne nelto z działa]rrości finanso*,e.i (I-II) 102 983,00 1,3"7 982.34 0.00

PrzcpĘrvy preniężne netto lazem (A,ITI+B,II]+C,]II) 102 513.86 -19 
,7,7,7,36

0,00

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych. w tym: 102 513,86 -19 111,36 0,00

-zmiana stanu środków plcnięznych z tytrrłu różnic kr-rrsorłycl-t 0.0() 0,00 0,00

Środki pienlężnc Ira początck okresu 1 002 193,38 1 021 9]0.14 0,00

Srodki pieniężne na konicc okresu (F+D), w Ęm: 899 619.52 l ()02 ]93.38 0,00

o ograniczoncj możliwości dyspot-tou,ania 0.00 0"00 0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej,

System finansowo-księgowy Rewizor GT,InsERT S.A. Wrocław rłydrr& z dnia: 2022-04-29
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Rachunek rysków i strat (wariant porównawczy)

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania 1inansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System firunsowo-księgowy Ręwlzor GT, InsERT S,A, Wrocław wydruk z dnia:

Strona 1/2

I'o;rycja
Kwota na dzień koliczący

bieżacy rok obrotowy
Kwota na dzień kończący
poprzedrri rok obrotowy

Przekształcone danc porównawcze
za poprz,edni rok obrotoury

Prrychody nęLlo ze sprzeddjry i zrównatle z nimi, w tym, 1Ą§o])/)§ 2 430 783,48 0,00

od jednostek powiąz,any ch 0,00 0.00 0,00

Przychody netto ze sprzeda,ż} produktów- 3 63żż8,7.09 2 384 231,10 0"00

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia.
zmnieiszctrie wartość uiemna)

8 3ż9.49 -61 592,0,1 (),()()

Kosz1 wyt$,orzclrIa produktów na własne porrzeby jcdnostki 8 600,70 0,0() 0,00

Przychody netto zc sprzedży towarów l materiałów 9 906.9,7 108 l43,82 0,00

KoszĘ działal ności operacyjnc.1 3 538 425"24 2 454 429.80 0,00

Amor§/zac1a 11 584,13 60 9ż4,68 0,00

Zużycie nrateriałów i er-rcrgii ż91 753,70 1żż 61ż,40 0,00

Usługi obce 1 006 92],14 633 748,60 0,00

Podatki iopłaty, w tym: l09 43 1,1 5 99 980,3 l 0,00

podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00

Wynagrodze nia 1 798 375,35 1 16ż 952,7l 0,00

tJbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w Ęm: 183 701,63 143 990.65 0,00

emerytalne 48 201.19 0"00 0,00

I)ozostałe koszry rodzajowe 5,] 3,73,09 1 37 814,05 0,00

Wartośc sprzcdanych towarów i nrateriałów
,7 

ż,79,05 9ż 406.40 0"00

Zysk (strata) ze sprzedazy (A B) l20 699,01 -ż3 646,32 0.00

Pozostałe prrychody opcracy1 ne l95 544,6,7 l 3 l 454,57 0,00

Zysk z Ętułu rozchodu niefinansowych aktywów trwaĘch (),(X) 1 87,8() 0,00

I)otacje 0,00 0,00 0,00

Aktualizacla wartości aktywów niefinansowl,clr 0,00 0,00 0.00

Inr-re prryclrody operacyjnc 195 544,6,7 131 ż66",7,7 0,00

Pozostałe koszty operacy;ne 58 494,0 l l 0 600"58 0,00

Strata z tytułu rozchodu niellnansowych aktywów trrł,ałych 0,00 0,00 0.0t)

Aktrralizac_ja wańości aktywów nief'inansowych 0.00 0,00 0,00

Inne kosz,ty operacyjne 5tl 494.0l 10 600,58 0,00

Zysk (strata) z działalności opcrao_vjrre1 (C+D-E) 251 ]49,67 91 20,7,6,7 (),(.)(.)

Prrychody linansowe 552.07 3 463,6ż 0,00

Dywidendy i udziały w:4,skaolr, u,Ęm: 0,00 0,00 0,00

Od.1edr-rostek powrązanych, w Ęm: 0,00 0,00 0,00

u, których jednostka posiada zaalrgżowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

Od jednostek pozostiLłych, w tym: 0,00 0,00 0,00

w któryclr jcdnoslka poslada Zaangażowanie rł, kapitale 0,0() 0,00 0.00

Odsetki. w tym: 550,90 3 462.8,7 0,00

- od jcdnostek porł,tązan_vch 0,00 0,00 0.00

Z,ysk z,lylulu rozchodu aktywów linansowl,ch, w tym: 0.00 0,00 0,00

- w jednostkach powtązanych 0,0() 0,00 0,00

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 (),(X]

Inne 1,1,7 0,75 0,00

Koszty finansou,e 6 008,05 15 496.32 0,00

Odsctki. w tym: 6 007,55 15 495,30 0,00

dla.lednostek powiupanych 0,00 0,00 0,00

Strata z tytułu rozohodu aktl,wów i'inansorłyclr. w tym: 0"00 0"00 0,00
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l)ozycja
Kwota na dzień koliczący

bicżąc1, rok obrotow1,
Ku,ota na dzień kończac1,,
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze
za poprzedni rok obrotow1-

- w jednostkach powiązanych 0,0() 0,00 0,00
Aktualizacja waItości akĘwów finansowych 0,00 0,00 0,00
]nne 0,50 1,02 0,00

(strata) brut1o 252 293^69 85 I,/4,91 0.0()
Podatek

1 7 255,00 45 l05.00 0,00

rysku (zwiększenia 0.00 0,00 0,00
Z},sk (strata) netto (I-J K) 235 038,69 40 069,97 0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S,A, Wrocław wvdruk z dnia: żOż2-04-ż9

(F+G IJ)

Pozostińe obowiązkowc



Sądecka Agencja Ro;łvoju Regionalnego Spółka Akcvina
Jagiellońska 14, 33-300 Norły Sącz
Tcl.: 1 84408163. NIP:']34-29-41-318
ł,ącki Bank Spółdzielczy - Centrala;33-390 Łącko. Łącko 814,
80 8805 0009 002ż 3193 2005 0001

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, IrrsERT S,A. Wrocław wydruk z dnia,

Strona 1/2

Dane identyfi kujące j ednostkę

NIP ,I342911318

KRS 0000 l 63429

Nazwa firmy Sądecka Agencja Rozwoju Regionair-rego Spółka Akoylna
Siedziba

małopolskic
Porvi at

Nowy Sąqz
(imrna

Nowy Sącz
\{ielscowość
Now1,5u."

Adre s

Kod kraiu

PL małopolskic
PoWat
Nowy Sącz

Gmna
Nowy Sącz

Ulica
Jagie1lońska

Nl domu

14

Nr lokaiu

Mieiscowość
Nowy Sącz

Kod pocźow
33-300

Poczta

Nowy Sącz
podstawowa dziirłah-rość 6820Z.,7022Z, 85591]

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem linansowym Data od 01,0l,2021

Data do 31 .1ż,żOż1

Wskazanie, że sprawozdanic f'inansowc zawicra danc łąoznc,.icż,eliw, skład jcdnostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjrre sporządzające
samodzielne sorawozdania finansowe

NIE

Założenl,c kontynuao j r działalnośoi Wskazanie. czy sprawozdanie llnansowe zostało sporządzone
przy,zało,żeniu konlynuowan i a dzi ałal noścl gospodarczc3 plzcz
jednostkę w dającei się przerł,idzieó przyszlości

,fAK

Wskazanie, czy nie islrieją okoliczności wskazujące na
Za9roŻenie

TAK (Brak okoliczności wskazqących na zaglożenle
kon§,nuowania działalności)

Omówienie przyjętych za§ad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jedno§tce prawo wyboru, w tym:

melod wl,ceny aktyw(lw i pasywów (takZc amoĄzacji)

Wykazane w bilansie akĘwa i pasywa zostały wycenione wg zasad określonyclr w ustawie o rachunkowości zlym, że:
I- Aktywail-wałe,
1) Środki trrł,ałe inwentaryzuje się ruz na2lata-,
a) Nieruchomości, które zostaĘ wniesione do Spółki w formie apotu przyjęto wg wyceny fzeczoznawcy majątko\łego jako środki trwałe uzywane. Dla budyŃów
przyjęto okes ich ekonomicznej uĄteczności nażO lat i ustalono stawkę amorĄ/zacji 5 %, stosując liniową metodę arTlortyzacji. W roku 2009 zastosowano dla celów
bilansowych obniżoną stawkę amoĄzacji w wysokości 1%, Llórą konĘnuowano w roku bieżącym,
b) Zakrrpione przez Spółkę rzeczowe przedmioty trwałe wprowadza się do ewidencji środków trwaĘch i amortyzuje wg stawek i zasad przyjęĘclr w planie amortyzac]i
jezeli ich jednostkowa wartośó jest równa lub wyższa od kwoty l0 000 zł,, a okres uzytkowania przekracza 1 rok.
c) Srodki trwałe, których wartość początkowa przekracza kwotę 1 500 zł., a nie przehacza 10 000 zł. wprowadza się do ewidencji ilościowej, a poniesione wydatki
za|icza slę do k.u.p. w miesiącu oddarria ich do ttżytkowania,
d) Rzeczowe przedmioty o wartości jednostkowej do 1 500 ń, włącznie traktuje się jako rnateriĄ,
e) Srodki trwałe finansowane z dotacji wprowadza się do ewidencji środków trwałych bez dolnej granicy wartości, a do 10 000zł. umarza się w 100o% w mieslącu
nabycia,

fl Środki trwałe w budowię wycenia się w wartości poniesinych wydatków i doĘczą.
- Planowane.1 modernizacji pawilonu przy ul, Barska 2
- Planowanej inwesĘcji "Odbudowa Zamku Królewskiego w Nowym Sączu"
g) Wartości niematelialne i prawne wycenia się jak środki trwałe-
IL Aktywa obrotowe
1 ) Stany i rozchody towarów wycenia się wg cen zakupu netto,
2) Materiały, wyroby, produkty nie zakończone nie wystąpiĘ,
3) Należności wyceniono w kwocięWmagającej z,apłaty.
4) Aktywa finansowe dotyczą wyłącznie środków pieniężnych w kasach i na rachunkach bankowych, które wyceniono w wartościach nominalnyclr.
5) Ak§,wa z tytułu odroczonego podatku dochodowego do§czą strat z lat ubiegłych.
6) Rozliczenia międzyokresowe kosztów są związane z pfojektem inwesĘcyjnym i dotyczą utrzymania trwałości projektu zgodnie z umową,
Iii. Kapitały, zobowiązania, rezelwy, rozliczenia mrędzyokesowe bieme_
1) Kapitał podstawowy Spółki wynosi 4 236 000,00zł, Akcjonarilrszami Spółki są:

- Gmirra Nowy Sąoz posiada 98% akcji
- Pozostałe Gminy posiadają żoń akcli.
2) Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne:
- slan rezcrw lla suiadczenta pracownicze
- stan rezerw na wypowiedziane umowy, cywilnoprawne,
- stan rezerw na odroczony podą|* doclrodowy związany 1est z różnicami w naliczeniach amortyzacii dla celów bilansowycl, i podatkowyclr,

20żż-04-29
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rownoczesnle z kosztami,

Stan reZerW na wątpliwe dotycz1,
Zobclwiąarrla3) w kwotaclrwyceniono wymagających

okresów
zapłaą-,
środków na

ustalenia

sporządzaSpółka Raclrunek StratZysków warlancle poro\łnawcZVm,
układzie

usla]enia

zzalaczIliktem nr 1 do ustar,n- o rachunkorvościSpółka sporządza sprawozdanie 1inansowe zgodnic

Nie dotycry

Niniejszy wydrŃ Stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej,

System finansowo-księgoiły Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wvdruk z dnia: 20żż-04-ż9



Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
Jagiellońska 14. 33-300 Nowy Sącz
'l'el.: 184408l63, NIP: 734-29-41-318
Łącki Bank Spółdzielcąv - Centrala;33-390 ł,ącko. ł,ącko 8l4.
80 8805 0009 0022 3193 2005 000l

Zęstawięnie zmiarr w kapitale

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania fit,tansowęgo sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S,A. Wrocław wydruk z dnia:
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Pozycja
Kwota na dzieti koricząc_"-

bieżący rok obrotow_r,

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotorły

Przeksżałcone dane poróv"łrawcze
za poprzedni rok obrotowy

Kapilał (lundusz) własny na początck okrcsu (BO) 3 609 475.5 l 3 569 405,54 0,00

zrniany przyętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00

korekty błędórł, 9 008,tl4 0,00 0,00

Kapitał (lulrdusz) rł4asr,y na początek okrcsrr (BO), po korektach 3618484.35 3 569 405,54 0,00

Kapitał (lundusz) podstarł,owy na początck okresu 4 236 000p0 4 236 000,00 0,00

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowcgo 0,00 0,00 0,00

zwiększenie (z tylułu ) 0,00 0,00 0,00

wydania udziałów (emisji akcji) 0.00 0.00 0,00

zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

umorzenia udziałów (akcli) 0,00 0.00 0,00

Kapitał (fundusz) podstawowy na konicc okrcsu 4 236 000"00 4 236 000,00 0,00

Kaprtał (fundusz) zapasowy na początck okresu 1 3 405,54 0,00 0,00

ZmlaIr1,, kapltału (1unduszu) zapasowego 24 04l ,98 l3 405.5,ł 0,00

zwtqkszcnic (z tytułrr) 24 041,98 1 3 405.54 0,00

- emisjiakcji powyźcj wartości nominalnej (),()() 0,00 0.00

- podziału zysku (ustawowo) ż4 041.98 l 3 405.54 0,00

- podziału zrysku (por-rad wymaganą ustawowo minirrralną
wańość)

0,00 0,00 0,00

zmniejszenie (z tyttrłu) 0,00 0,00 0,00

pokrycia straty 0,00 0,00 0,00

Stan kapltału (fur,duszu) zapasowego na koniec okrcslt 31 441.5ż 1 3 405,54 0,00

Kapitał (fLlndusz) z aktualizacji wyceny na początck okrcsu
zmtatrv nrzvietvch zasad (nolitvki ) rachunkowośoi

0,00 0,00 (]"(](.)

Zmiany kapitału (lunduszu) z aktualizacji wycerry 0,00 0,00 0,00

zwiększcnlc (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

zmniejszente (z tvtułu) 0,00 0.()0 0.00

zbycia środków trwałych 0,00 0,00 0.00

Kapltał (fundusz) z aktualizac;i wyceny l]a kot-ttcc okrcstt 0,00 0"00 0,00

Pozostałe kapitĄ (f'undusze) rezerwowe na poozątck okrcsu 0,00 0,00 0,00

Zrnlanv pozostaĘch kapitałów (li.rnduszry_ ) rezcrwowyclr 0,00 0.0(] 0,00

zwiększenle (z tytułu) 0"(X) 0,00 0,00

zmniejszenie (z 1ytdu) 0,00 (),()() 0.00

I)ozostałe kapitały (f-undusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) z lat ubicgłych na początek okresu -630 921.19 -666 594,46 0,00

Zyskzlat ubiegĘch na początek okresu 40 069,97 148 636,53 0,00

- zmiany przl,jętych zasad (poliĘki) rachmkolvości 0.00 0.00 0,00

- korekty błędów 0,00 0.00 0,00

Zyskzlat ubiegĘch na początek okrestt. po korektach 40 069,91 148 636,53 0,00

zwiększcnie (z 1ytułu) 0,00 0,00 0,(X)

podziału zysku z lat ubiegĘch 0,00 (),0() 0,00

zmniejszenie (z tytułu) 40 069.9] 1 18 636,53 0,00

Pokryola straĘ 16 021,99 1 35 230.99 0,00

P rz,cz,lacz.cnia na kapitał zapasow1, 24 0,1] ,98 1 3 405,54 0,00

Zvsk z lat ubiegłych na konicc okrcsu 0.00 (),0() 0,00

Strata z lat ubiegłych na początck okrcsu 680 000.00 8 l 5 230,99 0,00

zmiany przy.lętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00

żOż2-04-29
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Porycja Kwota na dzicń koIiczący
bieZący rok obrotow1,

Kwota na dzień kończąc1,,
poprzednl rok obrottllł,,v

Przeksrtałcońótalle, poEiliicze
za poprzedni rok obrotow1,

- korekl,v błędów -9 008,84 0,00 0,00
stlata Z lat na okesu, korcktach 6,70 991,16 8 l 5 230.99 0,00

- przentesienia z lat ubiegłyclr do

0.00 0,()0 (),00

().()() 0,00 0,00
zmniejszenle (z 16 0ż7.1)9 1 35 230,99 0"00

stIaty 16 021 .99 1 35 230,99 0,00
Slrata z ]at na kontec okresu 654 963.r7 680 000,00 0,00

(strata) z lat na konicc okresu -654 963.17 _6lJO 000.00 0,00
Wynik nctto 235 038,69 40 069,91 0,00

235 038,69 40 069.91 0.()()
strata netto (),00 0,00 0,00
odpisy z

Kapitał na koniec okresu

0"00 0.00 0,00
3 853 523.04 3 609 41 5.51 (.),0()

Kapitał (fundusz) własn1,, po rrwzgIędnieniu plopot]owanego
podziału zysku (pokrycia straty)

3 853 523,04 3 609 475.51 0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finar-rsowego sporządzonego w postaci elektronicznej,

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wvdrrrk z dnia: ) n)) -ol,-1q

zwiększenie (z tytułu)

zrysk netto



DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA
do sprawozdania finansowego za rok 2021 Sadeckiei Agencii Rozwoiu Regionalnego S. A.

1. lnformacje i objaśnienia do bilansu.
1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków tnruałych, wańości

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawieralący stan tych
aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wańości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla
majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian
dotychczasowej amońyzaqi l ub umorzen ia,

Nota,1 Zmiana wartości i umorzenia środków

Nota 2 Zm wartości i umozenia wańości n

Nazwa grupy
rodzajowej
składnika

Ogółem
zwiększenie

wańości
początkowej

Ogołem
zmniejszenie

wańości
początkowej

Wańość
początkowa
- stan na

koniec roku
obrotowego

zwiększenie wańości

pocątkowej

Zmniejszenie wańości
początkowej

zbycie 
|,,*,o*,"|,*"

ogółem
zmniej§ze

nie
wańości
początko

wej

(8+9+
10)

Wańość
początkowa -
stan na koniec

roku
obrotowego

(3+7-1{)

aKualiza
cja Prżychody przemieszczenie

(4+5+6)

Ogółem
zwiększenie

wańości
początkowej

Lp.

Nazwa grupy
rodzajowej
składnika
aKywów
według

w bilansie

układu

Wańość
początkowa -

stan na
początek roku
obrotowego

7 8 9 10 11 122 3 4 5 51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 533,00,| Grunty 97 533,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4 312 683,340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002,
Budynki i

lokale
4 312 683,34

0,00 83 604,9332 118,04 0,00 0,00 0,003.

Maszyny,
urządzenia i

aparaty
51 486,89 0,00 32 118,04 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 42 605,0842 605,08 0,00 0,00 0,00 0,004.
Srodki
transpońu

0,00 0,00 56 257,620,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pozostałe
środki trwałe

56 257,62 0,00

0,00 0,00 4 592 683,970,00 32 118,04 0,00 32 118,04 0,00 0,00Suma 4 560 565,93

umorzenie

- stan na
począt€k roku
obrotowego

Zwiększenia w ciągu

roku obrotowego

Ogołem
zwiększenie
umorzenia

(14+{5+
18)

Zmniejszenie
umorzenia

umorzenie

- stan na
koniec roku
obrotowego

(13 + {7, 18)

wańość netto

składników aktywów

aktualizacja
amortyzacja

za rok
obrotowy

lnne

stan na
początek roku
obrotowego

(3 - 13)

§tan na koniec
roku

obrotowego

(12 _ l9)

,l3 14 15 16 17 18 19 20 21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 533,00 97 533,00

1 220 268,93 0,00 43 126,83 0,00 43 126,83 0,00 1 263 395,76 3 092 414,41 3 049 287,58

51 486,89 0,00 1B 984,67 0,00 18 984,67 0,00 70 471,56 0,00 13 133,37

32 663,96 0,00 8 521,02 0,00 8 521,02 0,00 4,1 184,98 9 941.12 1 420,10

56 257,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 257.62 0,00 0,00

1 360 677,40 0,00 70 632,52 0,00 70 632,52 0,00 1 431 309,92 3 199 888,53 3 16,1 374,05

zmniejszenie wańości
początkowejLp.

Wańość
początkowa
- stan na
początek

rokuaktywów według

zwiększenie wańości



obrotowego

aKualizacja Prżychody przemie§zczenie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

,| Oprogramowanie 12,1 980,30 0,00 6 951,61 0,00 6 951,61 0,00 0,00 0,00 0,00 128 931,91

z, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma 121 980,30 0,00 6 951,61 0,00 6 951,6,1 0,00 0,00 0,00 0,00 128 931,91
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układu

w bilan§ie

początkowej (4+5+6) {8+9+l0) (3ł7-1l)

zbycie likwidacja lnne

1.2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartośó
aktywów tnłałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz
długoterminowych aktywów finansowych :

a) Długoterminowych aktywów niefinansowych - nie tworzono
b) Długoterminowych aktywów finansowych - nie tworzono

1.3. Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także
wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w ań. 33 ust. 3 orazart.
44b ust. 10 - wańość nie wystąpiła

1,4, Wańośó gruntów uzytkowanych wieczyście- Spółka nie posiada,
1,5. Wańość nieamońyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków tnłałych,

uzywanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu- nie wystąpiły,

,1.6. Liczbę oraz wańośó posiadanych papierów wańościowych lub praw, w tym świadectw
udziałowych, zamiennych dłuznych papierów wańościowych, warrantów i opcji, ze
wskazaniem praw, jakie przyznalą- nie posiada,

1,7,Dane o odpisach aktualizujących wańość nalezności, ze wskazaniem stanu na
początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na
koniec roku obrotowego:

Nota 3 Stan od wańość należności

2

umorzenie

- stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia w ciągu

roku obrotowego

ogółem
zwiększenie
umorzenia

({4+{5+
16)

zmniej§zenie
umorzenia

umorżenie

- §tan na
koniec roku
obrotowego

(13+17-18)

wańość netto

składników aktywów

aKualizacja
amortyzacja

za rok
obrotowy

lnne

stan na
początek roku
obrotowego

(3 - f3)

stan na koniec
roku

obrotowego

(12 - 19|

13 14 15 16 17 18 19 20 21

121 980,30 6 951,61 0,00 0,00 6 951,61 0,00 128 931,91 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121 980,30 6 951,61 0,00 0,00 6 95,t,61 0,00 128 931,9,| 0,00 0,00

Lp. Grupa należności
Stan na pierwszy

dzień roku
obrotowego

Zwiększenie Wykorzystanie Rozwiązanie

stan na
ostatni

dzień roku
obrotowego

0 0 0 0wańości niematerialne i

praWne
01



0 0 0 03. l nwestycje długoterminowe

0 0 0 04, Zapasy 0

999,76 19704,96 216,06 20488,66Ę Należności z tytułu dostaw i

usług

0 0 0 0A Należności krótkoterminowe
pozostałe 0

999,76 19704,96 0 216,06 20488,66Razem
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2. Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0

1.8. Dane o strukturzewłasności kapitału podstawpwego oraz liczbie iwartości nominalnej
subskrybowanych akcji, w tym u przywilejowanych

Nota 4 struktura własności dzień 31.12.2O21r

,1.9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy
kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aKualizaĄi
wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu)
własnym:
Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale,

1.10.Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:
Nota 5 Pro ku

Lp. Wyszczególnienie KWota

1

Nierozliczony Wynik z lat ubiegłych (W tym skutki korekty
błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu
udziałóWakcji Własnych) .

0,00

2. Zysk netto 235 038,69

3.

3

Akcje

Seria A Seria B Seria C OgólemWyszczególaienie

7 3 4 6l

l 000,00 1 000,001 000,00 1 000,001. Waność noninalrra jedne_j akt-|i

1 000,00 1 000,00 1 000,002 Wartość enrisy, jrra.je dne j lkcjl 1 000,00

4l76 40 20 42363, llośc akcjr lv enrsjr (serii)

4176 40 20 42364, Podział akcji z dane1 serii

0 4t76, uprzywilcjowane (szl, ) 4I76 0

40 20 60- z\rykle (szt,) 0

4I76 40 20 42365, Podzlal akcji z dane1 setit

4I76 40 20 4236l1lllęllne

0 0- na okazlciela 0 0

4I,766, Rodzai uprzylvile_jtlrvalyclr akcji 4I76

4I76 4l76w zakrcsre pralv glosu (szt )

4I76 4I76- w zakęste <lyrvldendy (szt, )

0pozostałc (szt )

40 000,00 20 000,00 4 n6 00a,007 wirrtośc uotrunalna scrii 4 176 000,00

4I76 40 20 42368, Sposób pokrycia al<cji

0 40 20 60- gotólvka

4l76 0 0 4l76- apor1

Proponowany podział zysku: 235 038,69

0

0
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a) pokrycie §traty z lat ubiegłych 2,16 038,69

b) vyypłata dywidendy (już Wypłacona dyWidenda) 0,00

c) zwiększenie kapitału zapasowego 1 9 000,00

d) zwiększenie kapitału rezenłowego 0,00

e) zwiększenie kapitału podstawowego 0,00

f) Wypłata nagród, premii 0,00

g) zasilenie funduszy specjalnych 0,00

h) inne (np. darowizny) 0,00

4. Niepodzielony zysk 0,00

1.11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nota 6 na lzo la

Nota 7 na od

1.12. Podziałzobowiązańdługoterminowych wedłu9 pozycji bilansu o pozostałym od

dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do ,1 roku,
b) powyzej 1 roku do 3 lat,

4

Stan na

koniec roku

obrotoWego

zwiększenie
w ciągu roku

Wykorzystanie
w ciągu roku*

Rozwiązanie
w ciągu roku**Wyszczególnienie

stan na

początek roku
obrotowegoLp.

0,000,00 0,00 0,000,001 Rczcrsnl krótkotermtnowe ogółem:

0,00 0,00 0,000,00 0,001.1
Na świadczenia ernerytalne i
podobne:

0,00 0,000,00 0,00 0,00Na pozostale koszl_vI.2.

18 900,00 0,0018 900,00 0,00 0,002 Rczcru,y długolermttlowe ogółem

0,00 0,000,00 0,000,002.I
Na świadczenia emer}talne i
podobne:

0,000,00 0,00 18 900,0018 900,00Na pozostałe kosztv2.2.

18 900,00

Aktywa odniesione na

0,000,00

Rezerwy zarachowane w ciężar

18 900,00 0,00

wynik finansowy brutto kapitał

(fundusz)
wlasny

kwota ogółem
wtym: odpisy

aKualizujące
aKywa

kapitału
(funduszu)

wyniku
finansowego

Lp.

Razem (1+2)

Wyszczególnienie

75 6431 2

0,000,000,00 5,1 662,00371 874,00Stan na początek roku obrotowego1

0,00 0,000,00 51 662,000,00W tym: z tytułu strat z lat ubiegłych

0,00 0,0067 184,00404 651 ,00 0,002. stan na koniec roku obrotowego

0,0067,t84,00 0,000,000,00W tym: z tńułu strat z lat ubiegłych
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c) powyzej 3 do 5 lat,
d) powyzej5 lat

Nota 8 Podziałzo n

1.13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

na majątku jednostki

Nota 9 nla na

1.14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczen międzyokresowych, w tym
kwotę czynnych rozliczen międzyokresowych kosztów stanowiących róznicę między
wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za
nie:

Nota 10 Rozliczenia międzyokresowe 
5

ze

okre§ wymagalności

do 1 roku
1 roku do 3 lat

powyżej

3 lat do 5 lat

powyżej

5lat

powyżej

stan na

Razem
Lp. zobowiązania wobec

Bo Bz Bo Bz Bo Bz Bo Bz Bo Bz

1. Jednostek powiązanych: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) ztytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00 0,00 q00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pozostałych jednostek: 421 926,10 21,1 660,42 271 648,85 12717,67 0,00 0,00 0,00 0,00 693 574,95 224 378,09

a) kredyty i pożyczki 61 739,32 71 700,86 271 648,85 12 717 ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 333 388,17 84 418,53

b) z tytułu emisii dłużnych
papierów wańościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) inne zobowiązania
finansowe 10 859,63 10 859,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 859,63 10 859,63

d) z tytułu dostaw i usług 106 508,22 31 384,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 508,22 31 3u,74

e) zaliczki otrzymane na
dostawy 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f) zobowiązania Wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

g) z tytułu podatkóW, ceł,
ubezpieczeń i innych
świadczeń

75 121,20 97 715,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 121,20 97 715,19

h) z q/trłu wynagrodzeń 167 697,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 697,73 0,00

i) inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Razem 421 926,10 211 660,42 271 648,85 12 717,67 0,00 0,00 0,00 0,00 693 574,95 224 378,09

Kwota

zoboWiązania
Kwota zabezpieczenia Na aktywach trwałych

Lp. Rodzaj zabezpieczenia
na

początek
roku

na

koniec roku początek roku

na na

koniec roku

na

początek
roku

na

koniec roku

1 Weksle 0,00 0,00
10 429
630,97

3 081 160,72 0,00 0,00

2, Hipoteka ,183 373,13 0,00 0,00 524 433,75117 025,17 524 433,75

Zastaw, W tym: zastaw
skańowy 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

4. lnne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E ogółem ,t 83 373,13 ,l17 025,17
10 429
630,97 3 081 160,72 524 433,75 524 433,75
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Lp. Wy§zczególnienie (tytuĘ)

Stan na

początek

roku
obrotowego

koniec

roku obrotowego

ogołem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztóW (aktywa bilan§u - poz. A-Y.2
oraz B.lV), W tym: 25 860,94 27 167,63

- koszty uruchomienia nowej produkcji 0,00 0,00

- opłacone z góry czynsze 0,00 0,00

- usługi niezakończone 25 860,94 27 167,63

- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku) 0,00 0,00

2,

ogołem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. B.lV),
W tym: 16 259,04 13 241 ,12

- ujemna Wartość firmy 0,00 0,00

- Wielkość dotacji na budowę środkóW tMałych, na prace rozwojowe 13 384,04 13 241,12

- Wańość nieodpłatnie otżymanych środkóW trwałych)

- Wańość kradzieży 2 875,00 0,00

- Wańość dotacji do usług 0,00 0,00

3.
ogóem czynne rozliczenia międryokre§owe przychodów (aktywa bilansu

-poz, A.v.zoraz B,Ę wĘm ztfułU długotrwałych umówo usługi

42119,98 40 408,75

1.15. W pzypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niź
jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w
szczególnoŚci podziału nalezności i zobowiązan na część długoterminową i

krótkoterminową - nie wystąpiły.
1.16, Łączna kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez

jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze
wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy
tych zabezpieczeń; odrębnie należy Wkazaó informacje dotyczące zobowiązań
warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek
powiązanych lub stowarzyszonych - nie wystąpiĘ,

1,17. W przypadku gdy składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są
wyceniane według wartości godziwej :

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane
przyjęte do ustalenia tej wańości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla kazdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym -
wańość godziwą Wkazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania
zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz)
z aktualizac)i wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z a}łualizaĄi wyceny obejmującą stan kapitału
(funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i

zmniejszenia w ciągu roku obrotowego:
Nie wystąpiĘ.

1.17a) lnformacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu ań. 28m ust, 1

pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz,U,
z 2020 r. poz, 1406, 1492, 1565, 2122) w przypadku podatników opodatkowanych
ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych:
Nie wystąpiĘ,

1.18. Środki pienięzne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:
a) art.62a ust. 1 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r, - Prawo bankowe (Dz. U. z2018r.
poz, 2187,2243 i 2354),
b) ań. 3b ust, 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (Dz, U. z 201 8 r, poz. 2386 i 2243).:

Saldo rachunku VAT na dzień 31,12.202'| wynosi 0,00PLN

6

,l.
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1.19. Liczba akcji obejmowanych przez akĄonariuszy w prostej spółce akcyjnej w
zamian za wkłady niepienięzne, ktorych przedmiotem jest prawo niezbywalne lub
świadczenie pracy lub usług

Nie wystąpiła.
2, lnformacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

2,1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne)
przychodów netto ze sprzedazy towarów i produktów, w zakresie, w jakim te
rodzĄe i rynki istotnie rożnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji
sprzedazy produktów i świadczenia usług.

Nota 11 netto ze uktów materiałów towarów i

Lp. Treść Przychody Koszty ich
osiągnięcia

Plzychody
zafakłurowane

Kosńy
poniesione

Rezelwa

na straty

1

Umowy o usługi długoterminowe
ogółem,

W tym:

0,00 0,00 0,00 21 877,58 0,00

a) umowy niezakończone łącznie 0,00 0,00 0,00 21 877,5B 0,00

b) umowy niezakończone ustalone
metodą zysku zerowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,2, W przypadku jednostek, które sporządzĄą rachunek zysków i strat w wariancie
kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz
o kosztach rodzajowych:
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie rodzajowym.

2,3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
Wańość środków trwaĘch nie była aktuaIizowana.

2,4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
Zapas towarów nie wymagał aktualizacji,

2,5. lnformacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
Sprzedaz zaniechana - nie wystąpiła,

2.6, Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym
a wynikiem finansowym (zyskiem/ stratą) brutto.

7

Lp.

Przychody

netto ze sprzedaży
sprzedaż netto ogółem

za poprzedni

rok obrotowy

zabieżący

rok obrotowy

W tym za granicę

dostawy
wewnątrztrvs pól notowe ekspoń

. za poprzedni

rok obrotowy

za bieżący rok
obrotowy

za poprzedni
rok obrotowy

zabieżący
rok

obrotowy

1 WyrobóW, W tym głóWne grupy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Usług, w tym gówne grupy 2 384 231,70 3 631 797,09 0,00 0,00 0,00

2.1.Usługi Kształcenia 1734 803,49 2 999 209.00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,2.Usługi Wynajmu lokali 621 028,21 622 214,12 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.Pozostałe usługi 28 400,00 10 373.97 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Towarów, w tym wedfug rodzajów
działalności

108 143,82 10 396.97 0,00 0,00 0,00 0,00

4. MateriaóW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. ogółem sprzedaż netto 2 492 375,52 3 642 194,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie Rok bieżący
Rok poprzedni

(opcjonaInie)

Nota 12 Ustalenie

0,00

0,00
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Wańość Wańość

łączna

z zysków
kapltałowych

(opcjonalnie)

z inni,ch
żróc]eł

przychodów

(opcjonalnie)

łączna z zysków
kapitałowych

z innych
żódeł

przychodów

A, Zysk (strata) brutto za dany rok ż52 293.69 85 174.91

B, Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów
rachunkowych a dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:

0,00 0,00 0,00 162 45ż.65 0,00 0,00

Dotac_;a do usług 0,00
"." 

0.00 0.00 162 152.65 0.00

Pozosla]e*)

C, Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku
bieżącym, w wm: l81 3l5,17 0,00 0,00

,74 
066.86 0,00 0,00

Rezerwa rozwiązana l 8 900,00 i} {)() ]]569])

Arnońyzac.;a pokryta dotacla ],42,92 0,()0 143.36

Zwolnienie z opłacania składek Zt]S Covid 0,00 0.00 40 354 38

Zwolniente ze spłaty subwencli PFR ltia )7] ?§ 0,00 0.00

Pozostałe*)

D, przychody podlegające opodatkowaniu w rokr,t
bieżą-cyn, ujęte w księgach rachunkowych lat
ubiegĘch, w Ęrn;

0,00 000 0,00 60 034,4ż 0,00 0,00

Dotac'1a przckazana Benefic.; entonr 0,00 59 382.1 E

D otac 1a pr zekazana partnerowi 0.00 65ż.24

Pozostałc*)

E. Kosży ntestanowiące kosźów uzyskania
przychodów (trwałe różntce pomiędzy zyskiemistrata
dla celów rachurrkorłych a dochoden/straą dla celów
podatkowych), wtym:

28 014,66 0.00 0,00 3 825,75 0.00 0,00

Kosźy ntepodatkowe odsetki i zrórvnane 1791,00

5,78,70

22,00

1,674,52Koszty ntepodatkowe (4)

Iioszt ntcptldatkow1, daror.vizn,v 0.01_)

Koszty nrepodatkowe lezerlv_v 19 704.96 ) 1rq ]1

Sprawy sądowc 0.0t)

Pozostałe*)

F. Koszty nieuznawane za koszty uąvskania
przychodów w bieżącynr roku, w rym:

8 663,95 0,00 0,00 44l 870,44 0,00 0,00

ZUS l PlT OD 231 KOSZT Z K:445 BZ

amońvzacia pokMa dotacia 14ż,92, I43.36

amońvzacia ksieqowa (leasinq) 8 5ż1.02 8 521 .02

ZUs l PlT oD 231 W SALDZ|E 229 l220 BZ (.),00 18 608,27

wvnaorodzenie niewvpłacone Bz 00] I08 żż,7,,73

8
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BZ 0,00 59 470,00

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice
kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków tnruałych w budowie w
roku obrotowym - nie wystąpiły.
Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt
wytworzenia produktów w roku obrotowym Odsetki oraz rożnice kursowe, które
powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów - nie
wystąpiły.
Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na
niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy v,tykazać poniesione i planowane
nakłady na ochronę środowiska:

Nota 13 Zestawienie poniesionych i planowanych nakładów na niefinansowe aktywa
trwałe

2.8

Lp.
Wyszczególn ienie według

przewidywanego umową okresu spłaty

Kosży
poniesion€

w br.

Ko§zty
pIanowane

na nr.

1 2 3 4

1 Nabycie Wartości niematerialnych i prawnych 6 951,61 0,00

2.

Nabycie środków trwałych, W tym:

- na ochronę środowiska

32118,04

0,00

10 000,00

0,00

2,9.

9

zwolnienie z opłacania składek zus -covidl9 0.00 40 354,38

wyłączenie kosztów pokrytych dotacią 0,00 206 545,68

Pozostałe")

G, KoszĘ uznawane zakosży uzyskania przychodów
w roku bieącym ujęte w księgach lat ubiegĘch, w
tym,

360 508,56 0,00 0,00 ż33 822,62 0,00 0,00

Amońvzacia podatkowa - Amońvzacia ksieoowa
I7z 501.34 172 50,7,34

Wvnaqrodzenie niewypłacone BO 231 108 2ż,7,73 44 980,48

ZUs l PlT oD 231 W SALDZ|E 229 l220 Bo l8 608.27 9 063,44

podatkowa rata (leasinq) l695,ż2 6 998,64

ZUS l PlT OD 231 KOSZT ZK:445 BO t),00 )a) 1)

59 470,00Wynaqrodzenie niewypłacone Bo 232

Pozostałc*)

H, Strata z lat ubiegĘch, w tym: 0,00 0,00 0,00 l20 563.45 0,00 0,00

strata z roku 20 1 6 0^00

strata z roku 20 l 5 120 563,45

L Inne zmtany podstawy opodatkowania, w tym: 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Pozostałe*)

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
0,00 0,00

K. Podatek dochodowy 0,00 0,00

L. Stratapodatkowa
-252

791-,43 0,00



4. lnwestycje w nieruchomości i prawa 0,00 0,00

5. Razem 45 654,14 20 000,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA
do sprawozdania finansowego za rok 2021 Sadeckiei Agencii Rozwoiu Reeionalnego S. A.

Srodki trwałe W budowie, w tym:

- na ochronę środowiska

6 584,49

0,00

en

10 000,00

0,00

3

4

2,10. Kwota i charakter poszcze9ólnych pozycji przychodóW lub kosztów o
nadzrycząnej wartości lub któ re wystąpiły incydentalnie - zwolnienie ze spłaty
subwencji PFR 162 272,25zł.

2.12

lnformacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami
rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do
wartości niematerialnych i prawnych - nie wystąpiły.
Wańość zYwności przekazanej o rga n izacj o m p ozarządowym, z przeznaczen iem
na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art, 2 pkt2
ustawy z dnia 19 lipca 2a19 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu zywności (Dz. U.
poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w ań. 5 tej
ustawy - nie wystąpiły.

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych -
kursy przyjęte do ich wyceny - nie wystąpiĘ
objaśnienie struktury środków pienięznych przyjętych do rachunku
przepływów pienięznych, a w przypadku gdy rachunek przepływów
pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy
przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności
operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku rożnic pomiędzy
zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych
pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pienięznych, należy wyjaśnić ich
przyczYny,
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią
Nota 14 Wańości

2,11

5.1

5.2

:Lllyw

2021 2020

1 Z działalności operacyjne.| 46I23,28 25 580,15

2. Z działalności inwestycyi nei -45 654,14 -183 339,85

_) Z działalnośc i fi nansowe j -102 983,00 l37 982,34

Ogółem zmiann stanu środków
pieniężnvch -102 513"86 -l9 777,36

Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre
zagadnienia osobowe

lnformacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przezjednostkę umów
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie wystąpiły.
lnformacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na
innych warunkach niz rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się
podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach
rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 160612002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r, w sprawie stosowania
międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami
określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi
informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. lnformacje dotyczące
poszczególnych transakcji mogą być z9rupowane 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.

10

do rachunku

5
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Transakcje zawańe przezjednostkę na innych warunkach niż rynkowe - nle
wystąpiły.

5.3. lnformacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy
zawodowe.
Przeciętne zatrudnienie w roku 2021 wyniosło 11,5 osób i obejmowało
pracown ików kierown ictwa i ad m i n istracyj nych.

5.4, lnformacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych
lub naleznych osobom wchodzącym w skład organów zarządzĄących,
nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy
osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach 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 kazdej kategoriiorganu
Nota 15 Wynagrodzenia osób wchodzgcyc h w skład organu zarządzĄącego,
n a!bo

5.5. lnformacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym
charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzĄących,
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.
Pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzĄących i

nadzorujących - nie udzieIano.
lnformacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub naleznym za rok
obrotowy odrębnie za:
a) badanie ustawowe w rozumieniu ań. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
b) inne usługi atestacyjne,
c) usługi doradztwa podatkowego,
d) pozostałe usługi
Nota 16 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do
badania ania fi

5.6

Wynagrodzenia brutto wypłacone w roku
obrotowym

obciążające zysk

Lp. Organ

obciążające koszty

0,00Zarządzający
,135 856,64

52 845,36 0,002. Nadzorujący

0,00 0,00Admini§trujący

Wtym

wypłacono należne
Lp. Wyszczególnienie Wynagrodzenie

ogóem

5 000,00 0,00
obowlązkowe badanie rocznego

spraWozdania finansowego

5 000,00

0,000,00 0,002. lnne usługi pośWiadczające

0,00 0,00 0,003. U§ługi doradztwa podatkowego

0,000,00 0,004, Pozostałe usługi

ll

1,
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6. BłędY lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki
rachunkowości

6.1 lnformacje 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 - korekta kosztów o wartość 9 008,84 zł. z tytułu
rozliczenia odsetek i itału środka t o w leas

6.2. lnformacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację
majątkową, finansową oraz wynik fina nsowy jednostki - Nie wystąpiĘ

6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod wyceny, jezeli wywierają one istotny wpływ na
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i

spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego olaz zmian w kapitale
(funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego wraz z podaniem ją przyczyny. zmiany polityki
rachunkowościw stosunku do roku ubiegłego: Nie wystąpiĘ
lnformacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalnośó
danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za
rok obrotowy, - Nie wystąpiły

Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji
lnformacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji,
Wspólne przedsięwzięcia - nie wystąpiły.
lnformacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi Transakcje z jednostkami
powiązanymi:
Nie dotyczy.
Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten
powinien zawieraó takze informacje o procencie posiadanego zaangażowania w
kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za
ostatni rok obrotowy. Spółka nie posiada.
Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Spółka nie wchodziw skład grupy kapitałowej
Spółka nie jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność
majątkową.
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu
którego nastąpiło połączenie:.
Nie nastąpiło połączenie.
W przypadku występowania niepewności co do mozliwości kontynuowania
działalności, opls tych niepewności oraz stwierdzenie, ze taka niepewność
występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z
tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych

6,4

7
7.1

7,2

7.3

7.4.
7.5.
7,6,

8,

9

Włm
Lp. Rok Wyszczególnienie Korekta ogółem

od§etki VAT w koszty

zózo Korekta kosńóW odsetek i VAT_u od
środka tMałego W lea§ingu 2 419,50 1 436,29 983,21

2.
Korekta kosńóW od§etek i VAT_u od
środka tMałego W leasingu 2 414"15 929,27 1 484,88

2018 KoIekta kosztóW odsetek i VAT-u od
środka trwałego W leasingu 1 588,41 455,58 1 132,83

4, 2o17 Korekta kosztóW odsetek i VAT-u od
środka tMałego W leasingu 2 586,78 1 661,96 924,82

5 Razem 9 008,84 4 483,10 4 525,74

l2

1

2019
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10

bądż planowanych przez jednostkę działan mających na celu eliminację
niepewności,
Nie istnieje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności w
n aj b l izszej daj ącej s ię p rzewid zieć przy szłości.
lnne informacje niz wymienione powyzej, jezeli mogłyby w istotny sposób
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy
jednostki:
W związku z pandemią Covid Spółka została zmuszona do ograniczenia
działaIności w zakresie usług szkoleniowych, jak również obniżyła czynsz
najbardziej dotkniętym skutkami Covid najemcom.
Z tytułu Covid Spółka w ramach tarczy otrzymała:
- Zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji z PFR w wysokości 162 272,25pln
(um.880500090007930SP=21 6 363,00pIn).
Wybuch wojny na Ukrainie nie wpłyną znaeząco na dzlałalność Spółki

Nowy Sącz, dn. 3 |.03.2022

13
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l. DANE PoDsTAWoWE
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego jest spółką akcyjną, powołaną aktem

notarialnym Rep. ,,A" Nr 636żlż002 w Kancelarii Notarialnej w Nowym Sączu przed

notariuszem Stanisławem Ciągło w dniu 2ż października 2002 r.

Aktu zawiązania Spółki dokonali członkowie Zarządu Miasta Nowego Sącza w osobach
prezydenta Miasta Nowego Sącza i Członka Zarządu [Vliasta, wykonując uchwałę Rady Miasta

Nowego Sącza w sprawie powołania Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego z wrzeŚnia

2002 roku.
Miasto Nowy Sącz jest założycielem Spółki. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi

4236OOO zł i dzielisię na:

- 4176 akcji imiennych serii ,,A" o wartości nominalnej 1000,- zł każda
- 40 akcji imiennych serii ,,B" o wartości nominalnej ]_000,- zł każda

- 20 akcji imiennych serii,,C" o wartości nominalnej 1000,- zlkażda.
Akcje te zostały objęte przez,.

- Miasto Nowy Sącz{4176 akcji serii,,A")
- Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna (10 akcji serii ,,B")

- Miasto i Gminę Stary Sącz (1-0 akcji serii ,,B")

- Gminę Grybów (5 akcji serii,,B")
- Gminę Kamionka Wielka (5 akcji serii ,,B")
- Gminę Łabowa (5 akcji serii ,,B")
- Gmina Rytro (5 akcji serii ,,B")
- Gminę Korzenna (10 akcji serii ,,C")
- Gminę Krościenko n/Dunajcem. (1-0 akcji serii ,,C")

Zakres zadan statutowych SARR S.A. wg Polskiej Klasyfikacji Działalności:

]_) L8.LL.Z Drukowanie gazet

2) I8.Lż.Z- Pozostałe drukowanie

3) L8.20.7- Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

4) 46.Ig.Z- Działalność agentów zajmujących się sprzedazą towarów róŻnego rodzaju

5) 56.1O.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

6) 56.1_0.B - Ruchome placówki gastronomiczne,

7) 58. L'J,.Z- Wydawanie ksiązek

8) 58.Lż, Z - Wydawanie wykazóW oraz list (np. adresowych, telefonicznych

9) 58,t4.Z- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

10) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

LI| 62,01,.7- Dzi ała I n oś ć związana z o p rogra m owa n iem

Iż\ 6ż,0ż,z_ Działalnoś ć związana z doradztwem w zakresie informatyki

1,3\6ż,O3.z-Działalnośćzwiązanazzarządzaniem urządzeniami informatycznymi

1,4) 63.gL.7- Działa l ność age ncj i i nfo rm a cyj nych

L5) 63,gg.Z- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej

niesklasyfikowa na

1,6) 64.92.Z- Pozostałe formy udzielania kredytów

17) 64.99.Z_ pozostała finansowa działalnośĆ usługowa, gdzie indziej nie sklasYfikowana,

z wytączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

L8) 66.Lg.Z- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

2



1-9)68.10,Z- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
żO) 68.żO.Z- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
żI) 7 0.21,.7- Stosu n ki międzyl udzkie ( pu bl ic relations) i kom u n i kacja

22) 7 0.żż.Z- Pozostałe doradztwo w za kresie p rowadzen ia działa l ności gospoda rczej i

zarządzania
ż3) 7 3.L1,.Z - Dzi ała l ność a ge ncj i re kla m owych

24) 7 9.1,L. 
^ 

- Dz i ała l ność a ge ntów tu rystycznyc h

25) 7 9.1,1,,B - Dz iała l ność pośred n i ków tu rystycznych

26J 7 9.Lż.Z - Dzi ała l ność o rga n izatorów tu rystyki

27)79.9O.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
28) 85.59,A - Nauka języków obcych
29) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji; gdzie indziej niesklasyfikowane
30) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,

31)91.03.Z - działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji

tu rystycznych

32) 93,29.Z- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

33) 47.91.Z - Sprzedaz detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub

l nternet
34\ 47,61.Z - Sprzedaz detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

35) 72,20,Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych.

ll. WŁADZE sPÓŁKl

Zarzqd Spółki (jednoosobowy) :

Jarosław Suwała - Prezes Zarządu
Powołany uchwałą nr I2/żOIB Rady Nadzorczej SARR S.A. w dniu 1-2 grudnia ZOt8 r. - pełni

funkcję nadal.

Rada Nadzorcza Spółki (3 - osobowa):
L. Dariusz Woźniak - Przewodniczący

Powołany uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu
1-2 grudnia 2Ot8 r. - pełni funkcję nadal.

2. Honorata Trzcińska - Członek / zastępca Przewodniczącego
Powołana uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu
12 grudnia 2OI8 r. - pełni funkcję nadal.

3. Dariusz Gajowski - Członek / sekretarz
Powołany uchwałą nr B Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu
12 grudnia żOIB r. - pełni funkcję nadal.

lll. STAN ZATRUDNIEN|A NA DzlEŃ 31GRUDNIA 2021 R.

Zatrudnienie ogółem w osobach - 12 osób
wtym:

10 osób w pełnym wymiarze czasu pracy,

2 osoby w wymiarze % etatu
Łącznie 1-1,5 etatu.
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!V. STRUKTURA oRGANlzAcYJNA SARR s.A.

Od 01 kwietnia 2O2I r. Zarządzeniem wewnętrznym nr ż/2O2L z dnia ]_9 kwietnia 2O2L r.
Prezesa Zarządu SARR S.A. wprowadzono nowy Regulamin organizacyjny Spółki,
Regulamin wprowadził nową strukturę organizacyjną Spółki a w szczególności podział na trzy
odrębne działy:

L. DziałAdministracyjny
2. Dział Szkoleń (z Niepubliczną placówką Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
3. Dział Historyczno-Planistyczny

W strukturze wydzielono jedno samodzielne stanowisko - Głównego Księgowego.
Nowe rozwiązania organizacyjne usprawniły proces zarządzania oraz prawidłową klasyfikację
kosztów. ,:

V. DZIAŁANIA STATUToWE PoDEJMoWANE PRzEz sPÓŁKĘ W 2021 R

W roku 2021Spółka prowadziła działalność:

L, w zakresie pozaszkolnvch form edukacii w ramach Niepublicznei placówki kształcenia
Ustawicznego i Praktvcznego SARR S.A. (NPKUiP)

- podniesienie poziomu kształcenia uczniów i nauczycieli szkół poprzez organizowanie
zajęć dodatkowych, kursów i szkoleń w zakresie szerszym od prowadzonego
programem nauczania w placówce oświatowej,

- podnoszenie kwalifikacji pracowników w powiecie nowosądeckim

2 h w dziedzinie n k

ihumanistycznych

działania w zakresie odtworzenia architektury i historii Nowego Sącza, w tym
Zamku Królewskiego w Nowym Sączu, Starego Ratusza poprzez kwerendę
materiałów archiwalnych, planów i ich weryfikację,
prowadzenie prac wykopaliskowych i archeologicznych na terenie wzgorza
zamkowego i nowosądeckiego rynku,
prace zmierzające do stworzenia projektu odbudowy Zamku Królewskiego jako
atrakcji turystycznej dla całej Sądecczyzny

3. w zakresie wvdawania i sprzedazv publikacii regionalnvch

prace nad wydanie nowych książek o charakterze planistycznym i historycznym
z wykorzystaniem zebranych materiałów archiwalnych i własnych odkryć
dokonanych w trakcie prac archeologicznych,
działalność wydawnicza,
działania promujące miasto i region sądecki

4. w zakresie wvnaimu"i zarządzania nieruchomościami własnvmi
wynajem lokali użytkowych w budynku przy u|. Jagie|lońskiej 14

wynajem lokali użytkowej w budynku przy ul. Barskiej 2
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pozaszkol e formv edukacii - szkoleniowa i rlararlcla

Zgodnie ze statutem Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, oraz statutem
Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego SARR S.A. (będącej
jednostką wewnętrzną Spółki) jednym z podstawowych celów jej działalności jest rozwijanie
wszelkich form aktywizacji gospodarczej regionu, w tym prowadzenie działalnoŚci

szkoleniowej, Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ostatnich latach skupiła się
głównie na rozwoju szkolnictwa zawodowego, które jest niezbędnym elementem
prawidłowego funkcjonowania rynku pracy na Sądecczyźnie iw Polsce.

W roku 2oż! działalność szkoleniowa w głównej mierze prowadzona była na podstawie

umów zawartych z Nowosądeckim lnkubatorem Przedsiębiorczości:
- umowy nr NlP 5/ZP-K/I0,ż.2/2O2O z dnia 06 paźdzlernika 2020 r.

- umowy nr NlP tl/ZP-Kh0.2.ż/2021, z dnia 21 września ż021, r.

Działalność ta współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata żO1,4 -2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10,2

Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie ].0.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR".

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego realizowała szkolenia w ramach projektów:

1) ,,Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-
usługowej",

2),,Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym"
3) ,,Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-

hutniczym",
4) ,,Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-

gastronomicznym" .

Pozyskano ponadto środki finansowe na:

bony szkoleniowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2OL4-20ż0, 8, Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4

Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.L Rozwój

kompetencji kadr sektora VtŚP finansowane z Funduszy Europejskich,

kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, podejmowane z inicjatywy lub

za zgodą pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którego celem jest

zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji
nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki,

na rozszerzanie kompetencji osób bezrobotnych lub zagrozonych bezrobociem.
Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Pracy, których dysponentem są m.in.

Urzędy Pracy.

W poniższej tabeli ujęte są kursy przeprowadzone przez Spółkę w roku żOzt i do dnia

bilansowego:

Nazwa kursu środki

1, Diagnostyka i serwis samochodów elektrycznych i hybrydowych" t
ż Analiza sygnałów - rozwiązywanie zadań 2 NlP*
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3 Animatora czasu woln ż NlP
4 Arduino- niki i rozszerzenia 1, NlP
5 Arkusz kalkulacyjny MS Excel w pracy zawodowej 1, NlP
6 ARM ,], NlP
7 AutoCad 3 NlP
8 AVR 2 NlP
9 Barberski set t NlP

1-0 Barista z elementami latte art L NlP
,],1,

Ba ll ia z latte art. ,J, NlP
12 Barman lstopnia 1. NlP
13 Beauty for You

1, NlP
1,4 Bezpieczeństwo sieci LAN i WAN 1, NlP
15 Budowa i ramowanie robotów mobilnych 1, NlP
1,6 Budowa sieci przewodowych i bezprzewodowych oraz ich monitoringu 2 NlP
L7 Budownie i mowanie robotów mobilnych 2 NlP
18 Carving Flor 1, NlP
19 ciastkarstwo t NlP
20 Dekoracja wnętrz I NlP
2I Desery i makaroniki 1, NlP
22 Desery i makaroniki 2 NlP
23 Diagnostyka samochodowa 2 NlP
ż4 Dietetyk L NlP
25 Domowy wypiek pieczywa 1 NlP
26 Domowy wyrób wędlin 1, NlP
27 Drenaż limfatyczny L KFs
28 ECDL BASE 4 NlP
29 ECDL cAD 3 NlP

30 Elektronika w teleinformatyce - rozwiązywanie zadań" 2 NlP
31 Elitarny ministaż 1, PUP*

32 E nergoelektron iczne system u sterowa n ia na pęda m i 1, NlP
33 Energoelektronika w przemyśle i gospodarstwie domowym 3 NlP

34 Flair i nowoczesne dekoracje drinków 1, NlP

35 l nsta lacja i konfigu racja centra l telefon icznych L NlP

36 l ntegracja systemów informatycznych 2 NlP

37 l ntegracja systemów wizyjnych 3

38 lnteligentne instalacje budynkowe 1 NlP

39 lnternet rzeczy w instalacjach budynkowych 1, NlP

40 l nventor 2 NlP

41 l nżyn ieria projektowa n ia kom puterowego CAD 2D I NlP

42 Język angielski branzowy 2 NlP

43 Język angielski zawodowy 5 NlP

44 Język angielski zawodow,y dla informatyków 1, NlP

45 Język francuski w gastronomii i hotelarstwie L NlP

46 Język obcy-niemiecki w obsłudze klienta 1, NlP
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47 Język rosyjski w gastronomii i hotelarstwie L NlP

48 Język zawodowy angielski biznesowy t NlP

49 Język zawodowy niemiecki w branży samochodowej 1, NlP

50 Język zawodowy rosyjski 1, NlP

51 kasy fiskalne L NlP

52 KDRM + EKG w stanach zagrożenia życia 1, KFs

53 Kelner 1 NlP

54 Keratynowe Prostowa nie włosów 1

55 Keratynowe prostowanie włosów 1, NlP

56 Koloryzacja : sombre, om bre, baleyage 3 NlP

57 Koło naukowe: -sterowniki programowalne i mikroprocesory 2 NlP

58 Koło naukowe: -systemy inteligentnych budynków 2 NlP

59 Kom puterowe projektowanie odzieży 1, NlP

60 Komputerowe wspomaganie projektowa nia za kładów gastronomicznych 2 NlP

6I Konfigu racja centra I telefon icznych - pra ktyka 3 NlP

62 Konfiguracja i Administracja sieciami LAN ,J, NlP

63 Konfiguracja i Administracja Sieciami WAN 1 NlP

64 Konfiguracja serwerów - Linux 1, NlP

65 Konfiguracja serwerów - Windows 1 NlP

66 Kreowanie wizerunku i analiza kolorystyczna 2 NlP

67 kuchnia molekularna 2 NlP

68 Kuchnia prozdrowotna 2 NlP

69 Kuchnia staropolska w nowoczesnym wydaniu ż NlP

7o Kurs 3w1 Torty, praliny, monoporcje 1, NlP

7L Kurs aranżacji stołów z elementami obsługi gości metodą angielską L NlP

7ż Kurs Arduino- czujniki i rozszerzenia L NlP

73 kurs Barberski 3 NlP

74 Ku rs dekoracji stołów. Decoupage 1, NlP

75 Kurs Dietetyk 1, NlP

76 Kurs instalacji sieci PON - pasywne sieci światłowodowe 2 NlP

77 Kurs instalacji sieci światłowodowych I NlP

78 Kurs Java 2D 3 D 1 NlP

79 Kurs języka angielskiego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych -

doskona lący u m iejętności językowe

1,

NlP

80 Kurs kelnerski ekstra serwis poziom mistrzowski 1, NlP
81 Kurs kompetencji w zakresie projektowania, konfiguracji i wykonywania

instalacji urządzeń FlBARO

I
NlP

82 Kurs Konfiguracja serwerów - Linux 1, NlP

83 kurs kuchnia molekularna L NlP

84 Kurs lutowania podzespołów elektronicznych 2

85 Kurs Podstawy grafiki komputerowej połączone z warsztatami 1 NlP

86 Kurs Produkcja włoskiej pizzy i pasty 1, NlP

87 Kurs produkcji pasty ma,karonów 1, NlP

88 Kurs produkcjl pizzy włoskiej 1, NlP

89 Kurs programowania w języku C++ 1 NlP
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90 Kurs programowania w języku Java - apl ikacje 2d i 3d 1, NlP
91 Kurs programowania w języku Java - podstawowy NlP
92 Kurs P owanie ne w visual c+ L
93 kurs programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie cNc

slNUMERlK
L

NlP

94 Ku rs mowanle W hon - dsta 1, NlP
95 Ku rs ,jektowania i ko uracji sieci teletransm is 2 NlP
96 2 NlP
97 Kurs przedłużania i zagęszczania włosów ż NlP
98 kurs Ras ber Pi NlP
99 Kurs rozwijający kompetencje z języka a ngielskiego I NlP

100

kurs Rozwój kompetencji w zakresie przedsiębiorczośe i - zarządzanie własną
firmą

1,
NlP

101 Kurs s nia blach i rur m MAG 135 2 NlP
1,0ż Kwalifikacja wstępna do prawa jazdy kategorii C 6 NlP
103 Lakiernik 1, NlP
104 Liczby zespolone w elektrotechnice 1, NlP
105 Linux Ubuntu desktop NlP
106 Lutowanie elementów SMD 5 NlP
107 Magazynier z uprawnieniami do obsługi wózka widłowego NlP
108 Makijaż, wizażi stylizacja twarz y 2 NlP
109 Malowanie na tkaninie 1, NlP
110 Mechanik motocyklowy ll stopnia 1, NlP
tII Metrologia warsztatowa z opracowaniem rysunków technicznych 2 NlP
1,12 Modele obliczeniowe stosowana w sieciach teleinformatycznych 2 NlP
1].3 Modelowanie i wizualizacja 3D 3

LL4 Montaż elementów pneumatyki i elektro pneumatyki NlP
1]_5 Montaż i diagnostyka sieci I NlP

1,16 Montaż i eksploatacja instalacji elektrycznych 2 NlP
LL7 Montaz i u rucha mianie układów elektronicznych L NlP

11_8 Montaz u kładów elektronicznych 2 NlP

11_9

Montaż układów pneumatycznych i hydraulicznych w systemach
przemysłowych 2

NlP

120 Mój szef to ja, mój szef ma POWER 4

121,
Negocjacje ha ndlowe, zasad nicze narzędzia komu n ikacyjne. Sprzedaż i

obsługa klienta.

2

L22 Negocjacje handlowe. Sytuacje negocjacyjne - kurs zaawansowany t
]-23 N iekonwencjonalne systemy ogrzewania 2 NlP

124 I NlP

L25 Nowoczesne u kłady napędowe 3 NlP

126 Obróbka metali i tworzyw sztucznych L NlP

L27 Obróbka metali i tworzyw sztucznych 2 NlP
128 Obsługa i na prawa u kła dów klimatyzacj i sa mochodowej 3 NlP
I29 Obsługa kas fiskalnych 1, NlP
130 Obsługa kas fiskalnych i systemów obsługi punktów gastronomicznych 1, NlP

8

1,

NlP

Kurs projektowania systemów VolP

1

1,

4

NlP

1,

NlP

BoNY
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t31, Opiekunka dziecięca 1 PUP

13z Organizacja imprez turystycznych 2 NlP

]_33 oZE L NlP

134 PcB NlP

135 Pieczywo domowe L NlP

136 Pierwsze Kroki w świecie gier internetowych NlP

137 Pilot wycieczek 1, NlP

138 PLc NlP

139 Podstawy fotografii połączone z warsztatami t NlP

L40 Podstawy informatyki - algorytmika i struktury danych 1, NlP

L4,J, Podstawy pakietu CorelDRAW Graphic Suite ,], NlP

1,42 Podstawy pracy z pro8ramem AutoCAD ,J, PUP

1,43 Pomiary instalacji elektrycznych L NlP

1,44 Potrawy regionalne 1, NlP

1,45 Potrawy regionalne L NlP

1,46 Prawidłowa komunikacja z klientem oraz rozumienie i tworzenie informacji w
j. polskim

1.

NlP

1,47 Prawo Jazdy kat. B 19 NlP

1,48 Prezentacja produ ktowa 1,

BoNY
SZKOLENlOWE

1,49 Produkcja włoskiej pizzy i pasty 1, NlP

150 1
KFs

151 Profesjona lne sprząta n ie obiektów sa natoryjnych z uwzględ n ieniem
higienicznych rozwiązań w czasie COV|D 19

1
KFs

t52 Profesjonalny ku rs kucharski KFs

153 Profesjonalny ku rs kucharski L KFs

154 Program płatnik od A do Z
,)- NlP

155 progra mowa nia u rządzeń sieciowych L NlP

156 Programowanie aplikacji i nternetowych L NlP

157 Programowanie gier komputerowych w Unity 3D L NlP

158
Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

slNUMERlK 4
NlP

159 Programowanie mikrokontrolerów ARM t NlP

160 Programowanie sterowników mikroprocesorowych L NlP

1,6L Programowanie sterowników PLC L NlP

1,62 Programowanie urządzeń mobilnych 1, NlP

163 Projektowanie i montaż OZE 1 NlP

1,64 Projektowanie i wykonanie odzieży dziecięcej - wyprawka dziecięca 1, NlP

165 Projektowanie obwodów elektronicznych w programie KiCad L NlP

166 Projektowanie oświetlenia z wizualizacją 3D przy pomocy programów D|ALUX

i calculux

ż
NlP

1,67 Projektowanie PCB (ogólnie L NlP

168 Projektowanie płytek PPB z wykorzystaniem programu MULTlSlM / EAGLE 1 NlP

1.69 Projektowa nie u kładów automatyki sterowania z wykorzysta n iem u kładów
analogowych i cyfrowych

ż
NlP

9

1

L

1,

Profesjonalna i bezpieczna obsługa klienta sanatoryjnego w czasie pandemii
CoVlD 19

1,



17o Projektowa n ie u kła dów ele ktro n i ki cyfrowej z wykorzysta n ie progra m u

Multisim

2
NlP

171, Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych ż NlP

172 Prowadzenie spraw rachunkowo- finansowych 2 NlP

L73 Przedłuzanie i zagęszczania włosów 2 NlP

L74 Pyton zaawansowany 2 NlP

fi5 Rasberry Pl I NlP

176 Rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu nauk fizycznych 2 NlP

L77 Rozwoju kompetencji matematycznych 1 NlP

178 Rozwój kompetencji kluczowych i produktywnych w języku angielskim 1, NlP
179

Rozwój kom petencj i w za kresie przeds iębio rczości - zarządzanie własną fi rm ą
3,

NlP

180 Skrypty powło ki w zarządzani u syste m a m i opera cyj nym i L NlP

181 Spawanie blach i rur metodą MAG 135 4 NlP

18ż Symulowanie działania sieci rozległych (praktyka)" 2 NlP

183 Systemy alarmowe i kontroli dostępu 2 NlP

184 Systemy bezpieczeństwa pożarowego L NlP

185 Szkolenie certyfikowane " Konsu ltant biu ra podróźy" ( rezerwacje lotnicze,
hotelowe i samochodowe)

L
NlP

185 Szkolen ie certyfi kujące,, REVAS Busi ness Sim u lations Ga mes" ]. NlP

L87 Szkolen ie d la kierowców pojazdów u p rzywilejowa nych 1, NlP

188 Szkolenie w zakresie usuwania wgnieceń 1, NlP

189 Szybkie prototypoaie 3 NlP

190 Szycie odzieży skórzanej 1, NlP

191, Ta petowa nie natrys kowe 1, PUP

t92 Techniki komputerowe w hafcie 1, NlP

193 Teoria lnformacji zajęcia z rozwiązywaniem zadań 2 NlP

194 Tory radiowe - modele propagacyjne 3 NlP

195 Tory transmisyjne - zajęcia z rozwiązywania zadań ż NlP

196 Tworzenie obiektów 3D i druk 3D 2 NlP

I97 Tworzenie projektów 3D w technologii FDM L NlP

198 Tworzenie wydajnych sieci WAN NlP

199 Układy cyfrowe projektowanie i analiza 1 NlP

2oo Uprawnienia E 4 NlP

201, Usługisieci LAN t NlP

202 Usługi teleinformatyczne w przedsiębiorstwie - wdrażanie rozwiązań na

potrzeby małych firm

1
NlP

203 Warsztaty ABS 2 KFS

204 Warsztaty kompetencji personalnych i społecznych L NlP

205 Windows 2016 serwer zaawansowana administracja systemem I NlP

206 Wykorzystanie programów finansowo-księgowych w prowadzeniu małej

działalności gospodarczej osób fizycznych
NlP

zo7 Wykorzysta n ie prograńów fi na nsowo-księgowych w prowadzen iu małej

działalności gospoda rczej osób fizycznych

2
NlP

208 Zaawansowana analiza danych oprogramowaniem Microsoft Office 2 NlP
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209 Zajęcia z programowania w języku C 1"

2Io Zarządzanie urządzenia mi w sieciach teleinformatycznych 2

2t1, Zasilanie i oka blowanie systemów teleinformatycznych L

2L2 Zastosowanie narzędzi matematyki w ekonomii 2

213 Zastosowanie matematyki w branzy informatycznej i elektronicznej 2

2t4 Zastosowanie narzędzi matematyki w ekonomii t
21,5 Zastosowanie sterowników PLC w sterowaniu procesami przemysłowymi 2

* NlP - szkolenia przeprowadzane na podstawie umów z Nowosądeckim lnkubatorem Przedsiębiorczości
* KFS - szkolenia przeprowadzane na podstawie umów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
* PUP - szkolenia przeprowadzane na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Sączu

W 2021- roku SARR S.A. przeszkoliła łącznie 3 1-81 uczniów sądeckich szkół średnich.
Uczestnicy szkoleń nabyli nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe tak bardzo potrzebne
na rynku pracy.

z powvższei działalności spółka uzvskała przvchodv w wvsokości około 3 mln zł.

Rozwói repionalny - badania naukowe i prace rozwoiowe
w dziedzinie rewitalizaciiStarego Miasta w Nowvm Saczu

na tle całego regionu sadeckiego

Drugim obok szkoleń priorytetowym kierunkiem działania Spółki jest prowadzenie
działalności z zakresu rozwoju regionalnego i badania historii Miasta Nowy Sącz dla potrzeb
stworzenia koncepcji atrakcji turystycznych Miasta:

1) Prace archeologiczne wykopaliskowe i analizy badawcze w obrębie Zamku
Królewskiego w Nowym Sączu jako wstęp do jego odbudowy

W okresie sprawozdawczym na terenie wzgórza zamkowego wykonano duży wykop nr l,

o wymiarach 6 x 15 metrÓw, w rejonie dawnego, nieistniejącego/ tzw, skrzydła zachodniego.
W celu sprawnego prowadzenia badań archeologicznych SARR weszła w kooperację
z ekspedycją archeologów z lnstytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
pod kierownictwem dr Michała Wojenki.

Od maja do lipca 202L r. studenci w ramach ekspedycji przystąpili do systematycznego
pogłębiania wykopu, dokumentując kolejne warstwy, gromadząc zabytki i analizując
napotkane szczegóły zachowane w strukturze gruntu i odsłaniając mury średniowiecznej
budowli. Próbki wydobytej ziemi skierowane zostały do dalszej analizy. Wśród zabytków
pozyskanych w wykopie nr l znalazły się: cegły średniowieczne, fragmenty naczyń glinianych,
gwoździe, kości zwierzęce, pozostałości nasion roślinnych. W wykopie tym ujawniono
interesujące ślady spalenizny w postaci przepalonych kamieni z fundamentu zamkowego,
a analiza tych śladów pozwoliła doprecyzować datowanie istnienia tejże budowli,

Do datowania dendrochronologicznego skierowano fragmenty kości i fragment drewna.
Wyniki tych badań zostaĘ wykorzystane w sprawozdaniu dr M. Wojenki, a tym samym
uwiarygadniają istnienie i zmiany poszczególnych faz budynku zamkowego, Analizom fizyko-
chemicznym poddano również zaprawę, która spajała kamienie fundamentów.

W kolejności przystąpiono do wykonania wykopu nr ll, o wymiarach 5 x 5 m,

zlokalizowanego również' w obrębie skrzydła zachodniego. Wykop ten pozwalał
na pogłębioną analizę wątków architektonicznych.

Z prowadzonych prac wykopa l iskowych sporządzono stosowne sprawozda nia.

1,1,
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Po zakończeniu Prac badawczych odkryte ściany fundamentowe zabezpieczono
izasypano a teren wyrównano i przywrócono do stanu pierwotnego.
W PaŹdzierniku postanowiono wytypować kolejny wykop archeologic zny, nr lll, o wymiarach
4,5 x 4,5 m zlokalizowany w obrębie ruin skrzydła północnego zamku. W wykopie tym
odsłonięto Poszczególne warstwy kulturowe, zachowane w dobrym stanie. W niższych
warstwach odnalezione Zostały m.in. zabytki prahistoryczne, takie jak ułamki naczyń oraz
narzędzia kamienne. Odnaleziono Ślady dranic, lecz dokładna interpretacja tego znaleziska
jest w trakcie analizy. lnne cenne znaleziska pozyskane z tego wykopu to m.in. fragmenty
ceramiczne sprzed XlV w. metryce, drobne fragmenty tzw. ceramiki białej, ceramiki
szkliwionej oliwkowo, a nawet fragment XV-wiecznej hakownicy.
W Połowie grudnia, z uwagi na pogarszające się warunki atmosferyczne, prace w wykopie
nr lll zostały zawieszone a wykop zabezpieczony.

Wykonano dokumentacją fotograficzną wszystkiĆh wykopów, filmowe sprawozdania
ze stanowisk archeologicznych oraz animacje trójwymiarowe wykopów. Częśc z powstałej
w ten sposób dokumentacji była publikowana w mediach społecznościowych,

2| prace planistyczne nad opracowaniem koncepcji odbudowy zamku sądeckiego

W roku 2O2L przygotowano szczegółową wizualizację zamku, która ma stać się
podstawą do opracowania koncepcji odbudowy zamku w Nowym Sączu. Wyjściową formą
do przygotowywanego obszernego materiału graficznego były wizualizacje, które w 2O2o r,

SARR publikowała w wydawnictwie ,,Geneza i plany zamku sądeckiego''.
W toku obecnie prowadzonych badań, ocen i analiz historycznych, archeologicznych

ikonstrukcyjnych trwały zaawansowane prace nad w pełni profesjonalną koncepcją
odbudowy całego założenia zamkowego z wieżami, murami i obiektem hotelowym.
proponowane są równiez nowatorskie rozwiązania w obrębie dachów zamku.

3) Zakończenie prac wykopaliskowych w rejonie Starego Ratusza w Nowym Sączu wraz
z przedstawieniem koncepcji Podziemnego Muzeum Rynku i odtworzenie nawierzchni
rynku

W l połowie 2021, roku kontynuowano prace związane z badaniami archeologicznymi
w obrębie Rynku nowosądeckiego i terenu odsłoniętych fundamentów Starego Ratusza. lch
celem było pozyskanie szczegółowych informacji o budowli i opracowanie kilkuwariantowej
koncepcji utworzenia Podziemnego Muzeum Starego Ratusza, w którym eksponowano by
relikty tej budowli, W kolejności zgodnie z postanowieniem Małopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków zabezpieczono ruiny fundamentów i zasypano wykop.

W maju 2021, r. wykonano podłoże pod nawierzchnię rynku, a następnie ułożono
i odtworzono kamienną nawierzchnię rynku, Dodatkowo do projektu został wprowadzony
element dekoracyjno-edukacyjny w postaci takiego sposobu układania kamienia, aby
poprzez zroŻnicowanie kolorystyczne zastosowanego materiału, wyróżnić i pokazać przebieg
podziemnych fundamentów Starego Ratusza.

wvdawanie i sprzedaż specialistvcznvch publikacii regionalnvch

1) Działania zmierzające do opublikowania monografii historycznej Zamku Sądeckiego
w średniowieczu
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Spółka w roku ż021- realizowała umowę zawartą z prof . dr hab. Jerzym Rajmanem
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na opracowanie tekstu książki naukowej

o dziejach Zamku Nowosądeckiego od czasów najdawniejszych do początku XVll w.

W ramach tego zadania Spółka przekazała wszelkie wyniki prowadzonych badań
archeologicznych, kwerend historycznych i źródłowych. Ponadto przy opracowaniu
monografii naukowej wykorzystane zostaną materiały planistyczne, koncepcyjne
i rekonstrukcyjne zgromadzone przez SARR S.A.

W lV kwartale ZOżt r./l kwartale 2022 r. podjęto i prowadzono rozmowy merytoryczne
z Wydawnictwem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie mające na celu opublikowanie
monografii naukowej prof. J. Rajmana.

2) Działania zmierzające do opublikowania monografii historycznej i archeologicznej

Starego Ratusza w Nowym Sączu pod kątem konce6icji Podziemnego Muzeum

W ciągu roku sprawozdawczego pracownik Spółki - Grzegorz Olszewski podjął się
opracowania i napisania tekstu monografii historycznej Starego Ratusza. Prowadził szeroko

zakrojone kwerendy archiwalne, analizując wyniki przeprowadzonych wykopalisk w celu
pozyskania informacji o historii budowli. Zgromadzone materiały posłużyły opracowaniu
reliktów i dziejów Starego Ratusza pod kątem wykorzystania ich w ramach rozważanej

koncepcji urządzenia Podziemnego Muzeum na Rynku w Nowym Sączu.

Wydanie monografii przewidziane jest do końca l półrocza ZO2ż r.

3) Działalność wydawnicza publikacji regionalnych i cyklicznych

W żoz1- r. SARR S.A. wydała drukiem kilka publikacji książkowych. Powstało
specjalistyczne czasopismo pt. ,,Nowosądeckie Zeszyty Historyczne". Główną treŚcią

debiutującego pisma - zeszytu nr 1 było sprawozdanie archeologiczne z badań prowadzonych

w wykopie i w fundamentach starego ratusza.
W ll kwartale2021, r. doszło do wydania,,Nowosądeckich Zeszytów Historycznych" nrż.

Tematem przewodnim zeszytu było sprawozdanie z sondażowych badań archeologicznych
prowadzonych w obrębie Zamku Sądeckiego.

W lV kwartale 2021, r. powstała edycja drukowana rękopisu spisanego przez znanego

malarza nowosądeckiego w latach międzywojennych. Tytuł ksiązki brzmiał: ,,Historia ubiorów
według wykładów Barbackiego Bolesława", Związane to było z obchodzonym w mieŚcie

,,Rokiem Jubileuszowym Bolesława Barbackiego", uznawanego za jednego

z najwybitniejszych artystów i malarzy Sądecczyzny.
Z uwagi na zainteresowanie nabywców publikacją ,,Geneza i plany zamku sądeckiego",

wydaną w 20ż0 r., zlecono jej dodruk.
W celu poprawy sprzedazy książek wydawanych przez SARR, została uruchomiona

Księgarnia Sądecka w lokalu użyczonym przez władze miasta w Centrum lnformacji

Turystycznej. Sprzedaż wydawnictw Spółki prowadzona była równiez w serwisie

internetowym allegro.pl.
W celu promocji wydawnictw SARR i poprawy sprzedaży publikacji w dniach t1,-I2

września 2021, r. Spółka zorganizowała stoisko na Sądeckich Targach Książki, które odbywały

się w Piwnicznej - Zdroju,
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wvnaiem lokali użvtkowych spółki
W roku 2021" Spółka kontynuowała umowy najmu lokali użytkowych zawarte w latach

ubiegłych, w budynkach stanowiących jej własność, znajdujących się w Nowym sączu:
- przy ul Jagiellońskiej 14,
- przy ul. Barskiej 2.

W marcu 2021, r. na wniosek najemcy - Łąckiego Banku Spółdzielczego - Spółka obnizyła
czlnsz najmu na okres 3 miesięcy. Wniosek uzasadniony był zmniejszeniem obrotów
spowodowanych pa ndemią COV|D-1,9.

Umorzono równiez w 50% czynsz dla lmperial Sp, z o.o. za miesiąc grudzień 2O2o r.

i styczeń żOż1, r. Podstawą tej decyzji było znaczne zmniejszenie obrotów restauracji w tym
okresie.

Z tytułu najmu w roku 2021 SARR S.A. uzyskała przychody w wysokości 622 21,4,L2 zl.

Vl. lsToTNE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA FUNKCJoNoWANlE sPÓŁKlW 2021 R.

L. W związku z zakwestionowaniem podstawy prawnej zawarcia umowy z Nowosądeckim
lnkubatorem Przedsiębiorczości nr NlP 5/ZP-K/10,ż,2/2020 z dnia 06 października 2020 r,

została ona rozwiązana z dniem 31 lipca 2021,r.
Z. Zawarcie umowy nr NlP 1,1,/ZP-K/I0.2,2/20żL z Nowosądeckim lnkubatorem

Przedsiębiorczości w dniu 21, września żOZ1, r. W wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto nową
umowę, która w stosunku do poprzedniej, o której mowa w pkt 1_, ograniczona została
o realizację szkoleń w branży: administracyjno-ustugowej i gastronomicznej ijęzykowej.

3, KoniecznoŚć wykonania prac remontowych w budynku Spółki przy ul. Jagiellońskiej.
W 2O2L r. w budynku przy ul. Jagiellońskiej wykonano prace remontowe na kwotę
21 100,00 zł., a dotyczyły: remontu sal szkoleniowych, remont i naprawa obróbek
blacharskich ciągów kominowych oraz odwodnienia budynku od strony dziedzińca

4, KoniecznoŚĆ zakupu nowego sprzętu komputerowego oraz serwera w związku
z niewydolnością używanych sprzętów. Wartość zakupionego w 2021, r. sprzętu:
przyjętego na ewidencję środków trwałych 39 069,25 zł. oraz ewidencję wyposażenia
(nisko cenne składniki majątkowe) B63L,25 zł.

5. Niewątpliwie duży wpływ na sytuację Spółki miała postępująca w 2021 r. inflacja,
zwiększająca koszty funkcjonowania.

V]l. SPRAWY sĄDoWE

W roku 2021,Społka była stroną w następujących sprawach sądowych:
w sprawie z powództwa byłego zleceniobiorcy SARR S.A. - wcześniej tj. do końca 2O18 r,

wykonującego na podstawie umowy zlecenia czynności z zakresu obsługi prawnej

na rzecz SARR S.A,, któremu przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, zmieniono
umowę zlecenia. W wyniku dokonanej zmiany miał on otrzymać dodatkowe świadczenie
pieniężne bez świadczenia konkretnej pracy. W dniu 20 stycznia 2021,r. Sąd wydał nakaz
zapłaty postępowaniu upominawczym. SARR S.A. w dniu 01 lutego 2O21, r. złożyła
sprzeciw od nakazu zapłaty. Sprawa zakonczyla się ugodą, w wyniku której uzgodniono
tylko częściową wypłatę sumy pieniężnej powodowi;
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w sprawie karnej przeciwko byłemu pracownikowi SARR S.A. o przestępstwa z art,286 §

1 k.k. Spółka występuje w charakterze oskarżyciela posiłkowego - sprawa prowadzona

przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu. Pierwsza rozprawa odbyła w dniu 17.0L.żO2żr,

V!!l. PRzEPRoWADzoNE KoNTRoLE

Rok 2021:
od dnia 05 maja do 0B czerwca 2O2I r, prowadzona była przez Zakład Ubezpieczeń

Społecznych w Nowym Sączu kontrola.
W wyniku kontroli stwierdzono niewłaściwe naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne,

ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie

od marca do grudnia 20L7 r. Spółka zobowiązana została do zapłaty rożnicwrazz odsetkami.

Rok 2022:
W dniu 03 marca 2Oż2 r. przeprowadzona została kontrola przez Małopolskie Centrum
przedsiębiorczości. Była to kontrola trwałości projektu RPMP.09.01.02-L2-0L38/L6/OO.
Kontrol ujący nie stwierdzi li za d nych u chybień.

Ix. AKTUALNA l PRzEWlDYWANA SYTUACJA FlNANSoWA sPÓŁKl

Aktualna sytuacja finansowa Spółki:

1,. Kapitał zakładowy Spółki: 4ż36 000,00 zł

2. Wartość bilansowa: 453L753,32zł
3. środkitrwałe:
a) wartość środków trwałych w bilansie: 3 L61,374,05 zł

b) nieamortyzowane lub nieumarzane środki trwałe, uzywane na podstawie umowy

najmu, dzierzawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie wystąpiły,

c) koszty wytworzenia środków trwałych w budowie lub na własne potrzeby nie

wystąpiły,
d) grunty użytkowane wieczyście Spółka nie posiada

e) wartość środków trwałych nie była aktualizowana
4, Odpisy aktualizujące:
a) wartości aktywów trwałych:
- długoterminowych aktywów niefinansowych nie tworzono
- długoterminowych aktywów finansowych nie tworzono
b) wartości należności w bilansie: 80 509,69 zł

5. Sytuacja finansowa:
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie rodzajowym, stanowiący załącznik

do sprawozdania finansowego,
lstotne dane z rachunku zysków i strat:

a) przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 3 659 Iż4,25 zł

b) koszty działalności operacyjnej: 3 538 425,24zl

c) zysk (strata) ze sprzedaży [a-b]: I2O 699,01, zł

d) pozostałe przychody operacyjne: L95 544,67 zł

e) pozostałe koszty operacyjne: 58 494,0L zł

f) zysk (strata) z działalności operacyjnej [c+d-e]: 257 749,67 z|

15



g)

h)

i)

j)

k)

przychody finansowe:
koszty finansowe:
zysk (strata) brutto [f+g-h]
podatek dochodowy:
zysk (strata) netto [i-1]:

55ż,07 zl
6 008,05 zł

ż52293,69 zł
L7 255,0O zł

235 038,69 zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług: 3 6322B7,09 zł
Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.
Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.
Zysk netto za2021, r. planuje się przekazać na:
- pokrycie straty z lat ubiegłych 21,6 O38,69 zł.,
- kapitał zapasowy 19 000,00 zł.

6. Rezerwy w Spółce:
Z tytułu:
a) wypowiedzianych umów cywilnoprawnych: 1_8 900,00 z| (rozwiązanaw 2Ożl,r.)
b) naleźnościod Spółki lmperial 191,54,06z|.
c) odroczonego podatku dochodowego: 404 651,,OO zł

7. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki:
a) zabezpieczenie kredytu (hipoteka na nieruchomościJagiellońska L4}:524 433,75 zł
b) zabezpieczenie należytej realizacji projektów finansowanych ze środków UE oraz
zabezpieczenie umów na wykonanie usług (weksle ln blanco): 3O8L160,72zł
c) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje
i poręczenia, także wekslowe nie wykazane w bilansie nie wystąpiły.

Udziały własne i instrumenty finansowe
Spółka nie posiada papierów wartościowych (udziałów, akcji innych spółek itp,) oraz innych
instrumentów finansowych.

PODSUMOWANlE
Wskaźniki finansowe Spółki :

ROS = 6,47
ROA = 5,]-9

ROE = 6,10
biezącej płynności = 4,I5

ogólnego zadłuzenia = 0,06

x. lsToTNE cZYNNlKl RYZYKA

Realizacja przychodów i zysków Spółki jest ściśle związana z wieloma czynnikami,
mającymi wpływ na jej działalność. Najważniejsze z nich to:

trwająca pandemia COVID 19

wojna w Ukrainie
galopująca inflacja, a co za tym idzie znaczny wzrost kosztów Spółki
wzrost konkurencji
nieosiągnięcie założonych przez Spółkę celów strategicznych
ryzyko zmiany przepisów prawnych

utrata płynności finansowej
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nieterminowe regulowanie płatności
utrata dotychczasowych klientów
niepozyska nie nowych klientów.

xl. PRZEWIDYWANE KIERUNK! RoZWoJU sPóŁKl

1. Pozyskanie nowych odbiorców usług szkoleniowych i doradczych, poprzez

zintensyfikowanie działań marketingowych Spółki. Uczestnictwo w przetargach na usługi

doradcze i szkoleniowe
2. Zintensyfikowanie działalności szkoleniowej i doradczej;
3, Pozyskanie środków z PEFRON na szkolenia dedykowane osobom niepełnosprawnym;
4, Realizacja koncepcji zagospodarowania nieruchomości będących własnością Miasta

Nowy Sącz pod kątem inwestycji o znaczeniq. regionalnym tj. odbudowa Zamku
królewskiego,

5. Uczestnictwo w przetargach na usługi doradcze i szkoleniowe;
6. W roku 2021 Spółka zawarła standardowe umowy zabezpieczające prawidłowe jej

funkcjonowanie oraz zarządzanie budynkami, m.in. dotyczące ubezpieczeń, usług

telekomunikacyjnych, dostawy mediów, odbioru odpadów komunalnych, sprzątania, itp,

wvnikiem tvch działań ma bvć zwiekszenie wvpracowvwanego zvsku i stooniowe pokrvwanie

stratv z lat ubiegłvch. w szczególności wszvstkie przewidvwane działania maia służvć Miastu
Nowv sacz, regionowi sądeckiemu, szczególnie gminom - akcionariuszom i lokalnei
społeczności.
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