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FUNDACJA,,NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBA

NOWOTWOROWA"

50-368 Wroclaw, ul. Buiwida 42

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2OI1' R'

Fundacja ,,Na ratunek dzieciom z choroba nowotworow4" z siedzib4we Wroclawiu przy ul'

Bujwida 42 rozpo czgla dzialalno{|10.05. 1991r. jest o rganizacj4pozaru4dowq prowadz4cq dzialalnoS6

porytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r' o dzialalno6ci po2ltku

publiczrregoiwolontariacie'Podstawowymprzedmiotemdzialalno6cistatutowejFundacjijest

udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom dotknigtym chorob4 nowotwolow4 oraz innymi

schorzeniami,bgdqcymipodbezpo6rednialubpoSredni4opiek4KlinikiTransplantologiiSzpiku,

onkologiiiHematologiiDziecigcejAkademiiMedyczrrejweWroclawiuorazichrodzicom,wtym

pomocy socjalnej o chttakterze tzeczowym lub finansowym'

Fundacjajest wpisana do Rejestru st owarzysznh, innych organizacji spolecmych i zawodowych'

fundacji i publicmych zaklad6w opieki zdrowotnej - prowadzonego przez S4d Rejonowy dla

wroclawia - Fabryczrej we wroclawiu pod nr 0000086210 orazlJrzgdzie statystycznym pod

numerem REGON 931533690.

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone za20l1 rok

Zaklada siq kontynuacjg dzialalnosci statutowej w nie zmniejszonym istotnie zakresie w dajqcej sig

przewidzie6 przyszlo6ci.

1. ObjaSnienie stosowanych metod wyceny aktyw6w i pasywriw oraz

przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego'

Aktywa i pasywa wyceniono wedfug zasad oke6lonych w Ustawie o RachunkowoSci z

uwzglgdnieniem $ 2 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z 15.11.2001 w sprawie szczeg6lo*ych zasad

rachunkowosci dla niekt6rych jednostek nie bgd4cych sp6lkami handlowymi, nie prowadz4cych

dzialalno5ci gospodarczej.

Jednostka stosuje zasady wyceny skladnik6w maj4tkowych oparte na historycznej cenie nabycia

lub zakupu lub koszcie wytworzenia.

wszystkie rzeczowe skladniki majqtku trwalego wycenia siE wedlug rzeczywistych cen ich

nabycia, pomniejszanych na dzieri bilansowy o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Srodki
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dlugotrwalego uiytkowania o cenie jednostkowej do 1000,- zl traktowane sqjako materialy i

obciaiajakonto zuiycia matuial6w, frodkitrwale 0 \ryafi0sci0d 1001 zl do 3,500,- zl umarzano sq

jednorazowowmiesi4cu,wkt6rymoddanojedoeksploatacji.WartoSciniematerialneiprawneoraz

Srodki trwale (povnyrej 3,500,-) amortyzuje sig metod4liniow4' Dokonywanie odpis6w

amortyzacyjnych rozpoczyna stq od miesi4ca nastgpuj4cego po miesi4cu' w kt6rym przyjqto dany

Srodek trwaly do uzrycia' Przy dokonywaniu amortyzacji stosuje sig stawki przewi&iane w ustawie o

podatku dochodowym od os6b prawnych'

DoSrodk6wtrwatychzaliczasigr6wnie2Srodkitrwalezakupionezesrodk6wFundacjiptzekazane

dou2}'tkowanianapodstawieumowyuZyczeniadoszpitalaikliniki.Amoftyzacjatychskladnik6w

maj4tkowych dokonywana jest jednorazowo w miesi4cu przekazania ich uZytkownikowi' w cigZar

kosa6w dzialalno6ci statutowej.

Materiaty i towary wycenia sig wg cen zakupu a do wyceny rozchod6w stosowana jest metoda

szczeg6lowej identyfrkacji rzeczywistych cen (koszt6w) niezaleznie od daty ich zakupu lub

wytwozenia.

Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomoSci wycenia sig w cenach na'bycia' z

uwzglgdnieniem ewentualnej utraty warto6ci przez nie'

Nale2no6ci i roszczenia *ycenia siQ w kwocie wymagaj4cej zaplaty, a gdy s4w walutach obcych

wedlug Sredniego kursu danej waluty ustalonej przez NBP na ten ddeh'bezzachowania ostroinej

wyceny.

Srodki pienigine wykazuje sig w warto5ci nominalnej Wyrazone w walutach obcych wycenia sig

na dzieri bilansowy, po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z kt6rego uslug korzysta

jednostka, nie wyzszym jednak od kursu Sredniego ustalonego dla danej waluty przez NBP'

Zgodnie z zrsadamr memoriafu i wsp6lmiemo$ci w ksiggach rachunkowych ujmuje sig wszystkie

osi4gniQte, przypadajqce najej rzecz przychody, niezale2nie od terminu ich zaplaty' przy czym

przychody dotycz4ce przyszlych okres6w zalicza sig do pasyw6w danego okresu sprawozdawczego'

Funduszewlasnewyceniane54wedlugwartoscinominalnej,wedl.ugichrodzaj6wizasad

okeSlanych przepisami prawa i statutu'
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2. UzupelniajQce dane o aktywach i pasywach

tt szczeg6lowy zakres zmian warto6ci grup rodzajowvch (rodk6w tmebch' WefiOSCi

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji dlugoterrninowych, zawierajecy stan tych akq/w6w

na poczqtek roku obrotowego' zwigkszenia i zmniejszenia z tltulu: aktualizacji wartoSci'

nabycia, przemieszczenia wewnptrznego oraz stan koricowy' a dla majqtku amortyzowanelgo -

podobne przedstawienie stan6w i tytul6w zmian dotychczasow€i amortyzacji lub umorzenia'

Rzeczowe akt'rya trwale - Srodki trwale

Korekty Srodk6w trwalych dotycz4ce roku 2010:

W pozycj i,,przemieszczenia" wykazano :

.116062,03-n,lrigkszeniewartoSciSrodk6wtrwalychwbudowieonakladyzaksiEgowanew

roku 2010 w koszty statutowe (poz'lll'2' PASYWA BILANSU)

W pozycji ,,PrzYchodY" wYkazano:

- 3 152,05- zwiEkszenie niskocennych Srodk6w trwalych zaksiqgowanych w roku 20110

w koszty zuZYcia material6w

Umorzenia Srodk6w trwalych - amortyzacja

Rozchody

48 466,85

Stan na k.oniec
roku obrotowego

t 814 9't7,r7

1 053 037,18

Stan na
pocz4tek roku
obrotowego

Przychody Pnemieszcze
nia

Srodki trwale
7 732983,88 130 430,14

Srodki trwale
w budowie 61744,20 875 230,95 116 062,03

RAZEM:
7 794728,08 100s 661,09 t16062,03 48 466,85 8 867 984,35

Stan na koniec
rcku
obrotowego

Stan ST na
pocz4tek roku
obrotowego
(netto)

Stan ST na
konie,c roku
obrolowego
(netb)

Stan na
pocz4tek roku
obrotowego

Amo yzacja
za rok

Pruerie
szgzella

Zmniejszeni
a

3 435 707,44 4 481593,74 5 432276,9r
3 313 134,94 17t 039,35 48 466,8s

Wyszczeg6lnienie Warto66
brutto

Umorzenie WartoS6
netto

WartoSci niematerialne
i Drawne 64 189,00 63 686,50 502,50

Inwestycie
dlugot€rminowg 1 088 400,10 1 088 400,10

RAZEMAKTYWA
TRWAI.E lo 020 5'73,54 3 499 393p1 6 52L 779,sr
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Warto66 u2ytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem bqd4cym wlasnosci4 Fundacji wynosl

43 030.68 zt.

3/ Warto56 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez iednostkq Srodk6w trwalych'

uilwanych na podstawie um6w najmu, dzieriany i innych um6w' w tym z t,"tulu um6w

leasingu.
- w ohesle splaw ozdtwczym pozycja ta w jednostce nie wystqpuje '

4l ZobowiFzatiawobec budzetu parfrstwa lub jednostek samorzldu terytorialnego z tytulu

uryskania prawa wlasno5ci budynk6w i budowli'

- na koniec okresu sprawozdawczego nie wystgpowaly zobowi4zania wobec budZetu panstwa

lub jednostek samorz4du terytorialnego z powyzsrych tltul6w'

3. Informacie o strukturze zrealizowanych przychod6w ze wskazaniemL ich

ir6delrw tym przychod6w okre6lonych statutem'

r) Fnoay " 
azialalnoSci statutowej razem

L2,68Vo
16,42Vo

l,23Vo
5,4970

60,2970

826 057,70
1069 843,84

Lsr 704,68

80 46r,25
357 887,10

3 928 459,34

500 915,08
709'799,02
44 634,67
42 4L4,90

rst 289,36
88 064,15

4912020,95

daffit"y 
"" 

k"nt" t.tene dzieci (bez lVo)
darowizny od os6b fizycznych i prawnych
darowimy na budowq kliniki
koncerty imprezy masowe
nawiqzki
kwesty, zbi6rki, skarbonki
7 % podatku
darowiznY na rzecz kliniki
darowiznY na rzecz hosPicjum

1283 419,08

Imienne przychody z btulu i % podatku dochodowego wyniosly

Inne imienne PrzYchodY
tr-qczne wplywy na konta imienne w 2011 roku

| 6'78 047,5r
826057,70

2 504105,21
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4. Informacje o strukturze koszt6w stanowiqcych Swiadczenia pienig'ne i

niepienipine okreslone statutem o strukturze koszt6w administracyjnyrch.

Wyszczeg6lnienie
Zapoprzedni
rok

Koszty za rok obrotowy

Kwota Kwota 7o
struktury

Kosztv realizacja zadaf statuto*Ych z tego: 2 031320.04 2103 401,62 6t,49Vo

P".* t"dy*td"at"a dla dzieci z kont imiennych
Wydatki celowe- HosPicjum
Wydatki celowe - rozw6j naukowy kadr
Wydatki celowe - badania profilaktyczne
Koszty utrzym. mieszkari do czasowego pobytu

Koszty utrzymania Domu Nadzier
Remonty w klinice
Dofinan. Kliniki - leki, serwis urzqdzef, inne
Dofinansowanie kliniki- inwestycje, wyposaZ
Koszty organizacji imprez masowych
Darowizny na rzecz innych organizadi
Inne koszty statutowe
Budowa nowei kliniki - marketing, inne

884 865,88
0,00

) I  I  /4,4O

7 365,3',7
69 767,72
39 357,67
78 391,55

L37 027,O2
35 280,03
14 453,L8
1200,00

2'75 922,96
429 9L4,20

| 296 6',74,79
0,00

8'7 264,'70
2321.,35

52 6t6,33
130',188,22
17 859,60
23 880,60
3 442,67

27'781.,87
18 800,00

423 767,67
7820.3,82

6t,65Vo

4,r5Vo
0,1t70
2,50v0
6,22Vo
0,85V0
t, t4%
0,l6Vo
1.,32/a
o,89Vo

'20,L5Vo

0,86Vo

Koszty og6lno administracyjne dzialalno3ci
statutowei w tym: 667 839,22 | 244 911,44 36,39Vo

-uirycie materia!6w i energii
Uslugi obce
Podatki i oplatY
Wynagrodzenia o raz ubezpieczenia spoleczne i

inne Swiadczenia
Amortyzacja
Pozostale

32974,74
266 860,57

608,00

334009,44
26265,59
7120,88

41829,22
1ao 14) 4\

840,64

381 398,99
39 34',7,02
42053,r2

3,36Vo
59,39Vo
0,0'7vo

30,63Vo
3,t6%o
3,39Vo

Pozostale koszt-v oPeracyjne 306 801.67 2r olo,79 0,6lyo

Koszty finansowe 513,93 51 504,81 l,sloh

Koszty razem 3 006 474,86 3 42082E,66 100%
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5. Dane o fr6dlach zwipkszania i sposobie rrTkorzystania funduszu

Na kwotg kapital6w wlasnych wykazanych w bilansie w wysoko6ci:

Skladaj4 sig
o Fundusz podstawowy
. w tym: fundusz Fundacji

fundusz kont imiennYch
fundusz inwestycyjnY

o Wynik dodatni zt}OIl rok
o Wynik dodatni zt 2010 tok

18 449 951,15
5 612 5n,90
4941927,84
5 089 919,65
3 826 808,49 - 1 197 294,76 = 2 629 513,73

116062,03

statutowego.
Fundusz

Wyszczeg6lnienie Fundacji Kont
imiennych

InwestycyjnY I Inwestycyjny
II

i. Stan na poczqtek roku 2264 022,57 3 926 668,76 5 080 224,15

a. zwiQkszenia 3 408 505,33 I l9'7 294,'76 9 695,50

- z zvsku 3 236 r65,1s L 197 294,76
- z przesuniQcia/ odPisu 9 695,50

-aktywacii kont imienn
-lnne 172340,18
b. zmieniszenia 182 035,68
- likwidacii 156 077,68
- orzesunigcia/ odPisu 25 958,00

- aktywacii kont imienn.
- lnne

494t927,84 5 089 919,65
2. Stan na koniec okesu 5 612 52 t,9U

5,1 Podzial wyniku na fundusze Fundacji

2 745 575,76

6. Dane dotyczqceudzielonych gwarancji' potrQcerl i innych zobowiqzail

zwiQzanych z dzialalno5ci statutowQ

Fundacja nie udzielila gwarancji, potr4cerl i poiryczek'

Zobowiqzania k6tkoterminowe wyniosly na koniec 2011 roku ;

* ty. - 
" 

tyton Aostaw i uslug wobec dostawc6w kajowych
- wobec budzetu i ZUS
- nie wyplacona pomoc indywidualna dla dzieci

799 801,94
665 029,46

15 784,90
118 987,58

,27.



7, Informacja o przeciltnym zatrudnieniu w roku obrotowym i

wynagrodzeniach.

Przecietne zatrudnienie w 2011 roku : 5,75 etatu
Wydatki na vynagrodzenia tych os6b wyniosly 335 905,68

wtym: zasrdnicze 324349,13
premie 5 352,00
nagrody 2 000,00
chorobowe 4 204,55

Wynagodzenie bezosobowe z tytulu um6w zlecenia i o dzielo wyniosly: 69 4O2,n

8. Informacja o Srodkach pienig2nych

- w kasie
- na rachunkach bankowych

Na koniec roku Fundacja miala zgromadzone Srodki pienig2ne: L3 192 884'56

9. R62nica migdzy sYnikiem finansorvym a dochodami:

Wynik finansowy :

Przych6d nie podlegaj4cY
Opodatkowaniu:

Koszty nie stanowi4ce
Koszt6w uzyskania przychodu:

Doch6d:

|tErirr.:i6 -.N;! rirtrnek dzieciul z cloroba lrrrvol*orotr{ 
'

1332,8r
t319L 557,7s

3 8% 808,49

36',7 154,95

12 504,48

3 472158,02

10. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz

skladnikach maiQtku i ir6dlach ich finansowania.

Do momentu sporz4dzenia sprawozdania finansowe go za20!L rok nie wystqpity zdarzenia majqpe

wplyw na sytuacjQ majqtkowq i finansow4jednostki.

BIURO RACHUNKOWE
Elibieta Karag ieorgopulu

5ii.{16 lfroclaw, ul. Zaporotka 70/34

Prezes Zaz4du Fulacji

n* [deM" *"t"

lmiQ i nazwisko oraz Podpis
kierownika jednostki

lub czlonk6w organu wieloosobowggo

Sporzqdzono dnia 201243-01


