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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Fundacji i Zarzqdu

FUNDACJA ,,Na ratunek dzieciom z chorobQ nowotworowQ"

we Wroclawiu

PrzeprowadziliSmy badanie zalqczonego sprawozdania finansowego za rok 20ll Fundacji
,,Na ratunek dzieciom z chorobq nowotworow4'' we Wroclawiu z siedzibq we Wroclawiu,
ul. O. Bujwida 42, na kt6re sklada sig:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. bilans sporz4dzony na dziefi 3l grudnia 201 I roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w
zamykasiq sum4:

19 724 746,72 zl,

3. rachunek wynik6w zarck obrotowy od 1 stycznia2}ll roku do 3l grudnia 20ll roku
wykazujqcy zysk netto w wysokoSci:

3 942 870,52 zl,

4. dodatkowe informacje i objaSnienia.

Za sporz4dzenie zgodnego z obowiqzujqcymi przepisami sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z dzialalnoSci odpowi edzialny jest Zarzqd Fundacji ,,Na ratunek dzieciom
z chorob4nowotworowd' we Wroclawiu.
Zatzqd Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorobq nowotworowq" we Wroclawiu jest
zobowiqzany do zapewnienia, aby sprauiozdanie finansowe spelnialo wymagania
ptzewidziandwustawiezdnia2gwrzefinialgg4r.orachunkowoSci (Dz.tJ.z2009r.Nil52,
poz' 1223, z p62n. zm.), zwanej dalej ,,ustawq o rachunkowoSci" oraz w Rozporz4dzeniu
Ministra Finans6w z dnia l5 listopada200l r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoSci
dla niekt6rych jednostek niebqdqrych sp6lkami handlowymi (Dz. U. nr 137, po.z. l53g
zp62n. zm.).



Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnoSci z wymagaj4cymi
zastosowania zasadami (politykfl rachunkowoSci tego sprawozdania finansowego
oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjg
maj4tkow4 i finansowq, jak teZ wynik finansowy jednostki oraz o prawidlowoSci ksiqg
rachunkowych stanowi4cych podstawg j e go sporz4d zenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliSmy stosownie do postirnowieri:
l. rozdzialu 7 ustawy o rachunkowoSci;
2. krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajow4 Radg Bieglych
Rewident6w w Polsce.
Badanie to zaplanowaliSmy i przeprowadziliSmy w taki spos6b, aby uzyskai racjonaln4
pewnoSi pozwalajqcqna wyrahenie opinii o sprawozdaniu.
W szczeg6lnoSci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnoSci zastosowanej przez
FundacjE polityki rachunkowoS0i i znaczqcych szacunk6w, sprawdzenie - w przewaaaj4cej
mierze w spos6b wyrywkowy - dowod6w i zapis6w ksiEgowych, z kt6rych wynikaj4 liczby
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i caloSciow4 ocenQ sprawozdania
finansowego.
Uwa2amy, 2ebadarie dostarczylo wystarczaj4cej podstawy do wyrazenia opinii.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej
i maj4tkowej Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4" we Wroclawiu
na dziefi 3l grudnia 20II r., jaktezjej wyniku finansowego za okres od 0l stycznia 20ll r.
do 3l grudnia2}ll roku;
b) sporz4dzone zostalo, zgodnie z wymagajqcymi stosowania zasadami rachunkowoSci
oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych;
c) jest ono zgodne z wplywaj4cymi na treSd sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami Statutu Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4''
we Wroclawiu.

11*
Maria Kwiatkowska nr ew.27W 

m)

Kluczowy biegly rewident przeprowad zajqcyUuO*{" w imieniu

Agencji Biegtych Rewident6w ,,TAX-2" Sp. z o.o. we Wroclawiu
podmiot uprawniony do badania sprawozdarfl finansorvych nr 4S1l

r""1".,p,"\ao
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Wroclaw, dnia27 marca 2012 roku



AGENCJA BIEGLYCH REWIDENTOW,,T AX_2,, Sp..z o.o.

50-368 Wroclaw, ul. Bujwida 31, tel. (71) 32g_35_4g
NIP 895-00-19-403

R A P O R T

uzupelniajQcy opinig z badania sprawozdania finansowego

na dzieri 3l grudnia 20ll roku

FUNDACJA ,,NA RATUNEKDZIECIOM z cHoRoB.t

NOWOTWOROW4"

z siedzibQ we Wroclawiu

Badanie zosralo przeprowadzone na podstawie umowy zawartej w dniu 12.01.2012 r.pomigdzy badan4 jednostk4 a Agencjq Bieglych Rewident6w ..Ti.X - 2,, Sp. z o.o.we Wroclawiu, ul' Bujwida 31, *pi:Tq na-listg podmiot6w uprawnionych do badaniasprawozdari finansowych za numerem 457.

Badanie zostalo przeprowadzone przezbieglego rewidenta Marig Kwiatkowsk% nr ewidencyjny2ll9' kluczowego bieglego rewidlnta w rozumieniu art. 2, pkt 5 ustawy z dnia 07 maja2009 r.o bieglych rewidentach i ich sarnorzEdzie .. . (Dz. lJ. rr 77 z 2009 ,., poi. 64gt.

zat6wno podmiot uprawniony, jak i przeprowa$zajqcy w jego imieniu badanie kluczowy bieglyrewident.stqie.r$zajqu 2e pozostajq niezalezni od lil*.; jednostki, zgodnie z art. 56 ustawyo bieglych rewidentach.



A. cz4sc ocoLNA
I. Dane porz4dkowe i informacje wstppne. 

.

1' Badanie przeprowadzono w siedzibie Fundacji we Wroclawi uprzyul. o. Bujwida 42.
2' Badana Fundacja powstala w 1991 roku. wpisu do Krajowego Rejestru s4dowego dokonanoza numerem 0000086210, zgodnie zpostanowieniem S4du 

-Rejo;";.;; 
dla Wroclawia -Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarcry fRS z dnia3l.0l.2002 r.

3. Przedmi otem dzialalnoSci Fundacji jest:
t zagwarantowanie dzieciom chorym na nowotwory mozliwoSci korzyst ania zwszystkichSwiatowych osi4gnig6 onkologiif
o wszechstronna pomoc dzieciom dotknigtym chorob4nowotworowqi ich rodzicom;o dzialania na rzecz uttzymania wysokiego standardu onkologicznego wiedzy fachowegopersonelu medycznego pracui4ce go z dzielmi chorymi nu rroiot*off;
I podnoszenie poziomu spolecznej wiedzy o epidemiologii dziecipcych nowotwor6w,o znaczeniu. 

-ich wczesnego wykrywania, o moiliwosciach 
- 

ich wyleczeniaor M o Sro dowi skolvych zagr o Zeniach nowotwo ram i .
4. Fundacja nie prowadzi dzialalnoSci gospod arczej.

5. Fundusz statutowy jednostki nadzieh3l.l2.20l0 r. wynosil l0 230 136,41 zl.w 2011 r' stan 
t$ry zostal powigkszony o kwotE 4 276 944,22 zl, stanowiqcq wynikza20l0 r. Na dzieri 31.12.2011 r. fundusz statutowy wynfsil 14 507 ogo,ez a.

6. zarzqd Fundacji na dzien 3r.r2.20fi r. przedstawial sig nastEpuiqco:- Prezes Zarzqdu- Agnieszka Aleksandrowicz.
- wiceprezes zanqduds. medycznych - Krzysztof Kalwak.

7' Rejestracja podatkowa w zak<resie podatku od towar6w i uslug zostala dokonana decyzjqNaczelnika urzpdu Skarbowego wroclaw stare Miasto z dnia 19.061997 r. Numer identyfikacjipodatkowej jest nastEpuj 4cy:

NIP 897 14 0t 390

8. Numer statystyczny w systemie REGON jest nastgpujqcy :

93t533690

9' Srednioroczne zatrudnienie w okresie badanym wynioslo 5,75 etatu,w roku poprzednim -4,42 etatu.

l0' sprawozdanie finansowe Fundacji na_ dzieft 3l grudnia 2010 roku podlegalo weryfikacjiptzez Agencjg Bieglych Rewident6w,,TAX - 2" Sp61ka z o. o., kt6ra w dniu 15 lipca 20ll r.wydala opinip bez zastrzezeri o prawidlowoSci sprawozdania finansow ego za20l0 rok.

i,tff"#_a_T1".3r.r2.20t0 
roku wykazywal po stronie aktyw"6w i pryy*O* sumy

Rachunek wvnik6w,zamvkal sis zyskiem netto w kwocie 
'il1?;?02]t31'

Sprawozdanie za 2010 rok zosialo zatwierdzone uchwal q nr 6120ll Rady Fundacji z dnial5 lipca 20ll r.

I L Sprawozdanie finansowe zostalo wyslane:
- do Urzgdu Skarbowego wroclaw Sr6dmiescie w dniu 25.07.2011r.:,

Agencj a B ie glyc h Rew ident6w sp. z o. o.



- do Ministerstwa pracy i polityki Spolecznej w dniu 25.07.11 r.
12. Badaniem niniejszym objgto: r

. ksiggi rachunkowe za okres od l.0l .2011r. do 31.l2.20lr r. ,o bilans sporz4dzony na dziefi3l.l2.20ll roku wykazuj4cy po stronie aktyw6w i pasyw6w
obroty w kwocie 19 724 746,72 zl,r rachunek wynik6w za2\ll rok zamykaj4cy sip zyskiem w kwocie 3 g42 g70r12 zl,o informacjg dodatkowqza2Ol I rok,

sporz4dzone zgodnie z-przepisarni $ 3 rozponqdzenia z dnia 15 listopad a 2001r. w sprawieszczeg6lnych zasad rachunkowoSci dla nieki6rych jednostek niebgd4cycir sp6lkami handlowymi,nieprowadz4cych dzialalnosci gospodarczei (D2. u. nr 137, poz.1539 zp6in. zm.).
sprawozdanie finansowe podlega obowiqzkowi badania przez'bieliycrr rewident6w,na podstawie przepis6w rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 23.121004 r. w sprawieobowi4Tku badania sprawozdari finansowych organizacji pozytku publicznego (Dz. U. nr 2g5,po2.2852).

13' Badanie przeprowadzone zostalo w czgsci metod4 wyrywkowq st4d, a tak2e z uwagina ograniczenia wlaSciwe kazdemu systemowi kontroli, nie jest -oai*" uniknigcie ryzyka,iz pewne nieprawidlowoSci mogly zostacnie wykryte.

14' Nie stanowilo przedmiotu badania wykrycie i wyjaSnienie zdanenpodlegajqcych Sciganiu,takich jak przestEpstwa i naduzyci a, a tak?e nieprawidlowosci wystEpuj4c ych poza systememrachunkowoSci.

15' Kierownictwo Fundacji udzielilo kluczowemu bieglemu rewidentowi informacjiniezbgdnych do sporzqdzenia raportu i wyru2enia opinii, co zostalo potwierdzone stosownymoSwiadczeniem Zarzqdu Fundacj i.

16' Niniejszy raport zostal opracowany przez kluczowego bieglego rewidenta na podstawierewizyjnej dokumentacji roboczej, wymaganej przez kra]owy stiaara rewizji finansowej,z uwzglgdnieniem:
- stosownych pr6b badawczych, w tym pozycji dominui4cych kwotowo;- poziomu istotnosci ustalonego dla sprawo zdaniafinanso*"go;
- zawodowego os4du zgodnoSci zdarzengospodarczych zoperacjami ksiEgowymi;- w zakresie rczliczefipodatkowych raport obejmuje tadanie stanu rozra"ti,nto* i ich zgodnosdz danymi deklarowan y mi przez badanq j edno stki.

B. ANALIZADZIAI,ALNOSCI FUNDACJI ,, NA RATUNEK DZIECIOM
z cHoROB,t NOWOTWOROW.{"

n

w 201I roku Fundacja nie prowa dzila dzialalnoSci gospodarczej. Fundacja jest organizacjqpozatzqdowq prowadzqcq dzialalno$d pozytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozytlu publi"rn"go i wolontariacie (Dz. U. w 96, poz.873 zp62n.zm).
Przychody Fundacji pochodzily w 20l l roku ze zbioreki imprez publicznych, dar6w, dotacji.Dane dotyczqce przychod6w, koszt6w oraz osi4gnigtego wyniku-na dzialalno6ci statutowej orazwyniku finansowego og6lem w latach.200g -2ur pt East"wi aponi2szatabela:

Agencj a B ie glyc h Rew identiw, TAXM.



w

Tre$C 2009 r. 2010 r. 2011 r
Dynamika
20tt/2010

%
I 2. a

J . 4. 5.r rzy cnosy z oztualnoscr
statutowei 4 493,5 6 525,7 6  5 1 5 . 8 99.8
Noszry czla{alnoscl statutowei l698.7 2 031,3 2 t03.4 r 03.5
wynrK na ozla{atnoscl stafutowei 2794.8 4 494.4 4 412,4 98,2Pozostale koszty administracffi 546.8 667,9 | 244.9 186,4
Pozostale przychody r4,3 387"5 21.2 5,5Pozostale koszty 4,0 306,9 21.0 5.5
rrzycnoqy Imansowe 293,6 370,1 710.7 r92.0
r\OSZry Ilnansowe 2,3 0,5 5 1 . 5
wynrK rmansowy ogotem 2 549.6 4 276,9 3 826,9 89.5

c. cz4sc szczBcor,owA
I. PRAWIDI,OWOSC I RZETELNOSC KSI.TG RACHUNKOWYCH

1. Zasady prowadzenia rachunkowoSci.

l'l' Fundacja prowadzi ksiggi rachunkowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 1994 r,o rachunkowoSci (tekst jednolity: Dz. IJ. nr tiZ z 2009 ,.,- por. l22i ze ztnianami) orazrozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 15 listopada 2001 w sprawie szczeg1lnych zasadrachunkowoSci dla niekt6rych jednostek niebgd4cych sp6lkami handlowym i (Dz.lJ. nr 137, poz.1539 zpoin. zm.)

l'2' Prowadzenie rachunkowo6ci i ewidencji podatkowej zostalo powierzone BiuruRachunkowemu Elzbieta Karagieorgopulu z siedzib4 we wroclawiu.

l '3' w badanej jednostce stosowany jest (od dnia 01 .07 .2010 r.) system finansowy e-nova FirmySONETA Sp. z o.o. z Krakowa
System finansowo - ksipgowy jest prawidlowy z punktu widzenia przepis6w ustawyo rachunkowoSci - zapewnia lvydruk zestawieri obrot6w i sald, kont ksiggi gl6wnej (syntetyka),ksi4g pomocniczych_ (analityka), zestawieri obrot6w i sald, na r.""i"-" kazdego okresusprawozdawczego. Dzienniki obrot6w w kazdym okresie byly zgodne z obrotamiw poszczeg6lnych okresach oraz narastaj 4co.
l '4' Dla Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorobq nowotworow4" ustalono rok obrotowy, kt6rypokrywa sig z rokiem kalendarzowym.

2' Metody wyceny aktyw6w i pasyw6w orazpizychod6w i koszt6w przyjgtedo stosowania:
2-'-'l,.Rachunek wynik6w sporz4dzany jest zgodnie z Rozporz4dzeniem Min. Fin. z dnial5 listopada2}}l r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci.

2'2' Ftndacja prowadzi ewidencjg koszt6w dzialalnoSci podstawowej w ukladzie rodz.ajowym.
2'3' Srodki trwale wyceniane s4 w cenie nabycia. Dla srodk6w trwalych o wartosci powyzej3 500,00 zl do naliczenia umoruenia i amortyzacji przyjgto stawki amortyzacyjne wynikaj4ce

Agencja Bieglych Rewident6w ,TAX-2" 
,p. , o. o.



z ustawy z dnia 15.02.1992 r.- o podatku dochodowym od os6b prawn ych (Dz. lJ . z 2000 r. nr5;!,,vo2.654 zp62n. zm.). Srodki trwale umarzane sqwedlug metody linirowej. .
Skladniki majqtku o przewidywanym okresie uzytiowan[ nie pizuou"ii4cym jednego rokuoraz wartoSci pocz4tkowej nie przekraczajqcej 1.000,00 zl zaiiczane se ao torau 

-zakupu

material6w w miesi4cu oddania do uZytkowania. Srodki trwale o wartoScipowyzej I 000,00 zldo 3 500,00 zlumatzane s4jednor.vowo w miesi4cu, w kt6rym oddano je ao ekspl oitacji. 
'

Do Srodk6w trwalych zalicza sig r6wniez Srodki trwale zakupione ze Srodk6w i'undacji,przgkazane do uzytkowania na podstawie umowy uhyczenia do szpitala i kliniki. Amortyzaiga
tych skladnik6w maj4tkowych dokonywana jest jednorazowo w miesi4cu przek azania ichu2ytkownikowi, w cig2ar dzialalnoSci statutowej.

2'4' Naklady na Srodki trwale w budowie wycenia siE wedlug cen nabyc ia oraz kosztu
wytworzenia.

2'5' Fundacja nie posiada zapas6w materialowych. Materialy zakupywane przez Fundacjg
obci4Taj4koszty administracyjne i koszty dzialalnoSci statutowej-w dacie zakupu.
2'6' Nale2noSci wyceniane s4 wedlug kwoty wymagaj4c ej zaplaty. Nale2noSci i zobowiqzania
oraz Srodki pienipZne wyraZone w walutach obcych, Ti ari"ntil*ro*y wyceniane ,q *!dhg
Sredniego kursu Narodowego Banku polskiego.

2.7. Srodki pienigZne wyceniane s4wedlug wartosci nominalnej.

2'8' Zobowiqzania wyceniane s4wedlug kwot wymagaj4cychzaplaty w dniu bilansowym.
3' Rozliczenia miEdzyokresowe oraz rczerw na zobowiqzania wyceniane se wedlug
tzecrywi(cie poni esionych wydatk6w przewidywanych ko szt6w do poniesienia.

4' PrawidlowoSi funkcjonowania przyjEtych zasad rachunkowoSci oraz ich zgodnoSd
z obowi4Tui4cymi przepisami prawa byla przedmiotem badania zr6dlowego.
5. zasady prowadzenia inwentar yzacji skladnik6w mai 4tkowych.

W okresie objEtym badaniem przeprowadzona zostala inwentaryzacja Srodk6w pienig2nych
w kasie wedlug stanu na dziefi 3I.12.2011 r. Biegly rewident nie ulzesin iczyl w inwentaryzacji,
ze wzglgdu na p6Zniejszy termin zawarciaurno*y o badanie sprawozdania finansowego.
6' Na podstawie przyjEtego poziomu istotnoSci ustalonego odpowiednio dla istniejqcego
stopnia ryzyka, mohna stwierdzii, 2e zweryftkowane .pru*ordunie przedstawia wlaSciwy iAr*
dzialalnoSci jednostki oraz stanu finansowego i majqtkowego na koniec 201 1 roku.

III. RZETELNOSC I PoPRAwNoSc uJQCIA poszczuc6r,NycH 5KI-ADNIKSy
MAJATKOWYCH - AKTYWOW ODR4dIYTN DLA KAZNNT CN]UPV SII,.ANSOWEJ

A. AKTYWA TRWAI,E

I. Warto5ci niematerialne i prawne.

Na powyhszq kwotE sklada sig
z ewidencj4ksiEgow4.

6 521t7g,5l

. 502,50

warto66 zakupionego oprogramowania. Saldo zgodne

w ci4gu 20rl roku wartosd brutto wartosci niematerialnvch

Agencja Bieglych Rewidentfw ,TAX-2. sp. z o. o.



i prawnych nie ulegla zmianie i wynosi nadziefr3r.r2.20rr r.
Zmiana stanu amortyzacji skumulowanej :
Stan na 31j2.2010 r.
ZwrEkszenie - amortyzacja za 20 | | r.
Stan na 31.12.2011 r.
Saldo prawidlowe.

II. Rzeczowe aktywa trwale

w toku badania stwierdzono, ze istotne zmiany stanu rzeczowego
zweryfikowane i odniesione do dokumentacji 2r6dlowej.
Amofi zacja Srodk6w trwalych
Amortyzacja wartoSci niematerialnvch
tazem
obciaglyla:

- koszty dzialalnoSci administracyjnej
- koszty dzialalnoSci statutowej

ry. Inwestycjedlugoterminowe

Kwota powyasza stanowi wartoS6 netto Srodk6w trwalych na dzieri bilansowy i ustalona zostalaw om6wiony poniZej spos6b :

lgg,00

62 771,50
915,00

63 696,50

5 432276,91

7 8t4 947,17
3 435 707,44
4 379 239,73
I 053 037,19

ceny nabycia ,:#?:t:ri::t

t3 t94 590,26

nie wystgpujq

| 705,70

t3 t92 894,56

- wartoS6 pocz4tkowa
- umorzenie
- wartoSi netto
- Srodki trwale w budowie
razemrzeczowe aktywa trwale .
Rzeczowy maj4tek trwaly jest wyceniany wedlug
o dotychczasowe umorzenie.

maj 4tku trwalego zostaly

17l039,35
915,00

1 7 l 9 5 4 , 3 5

39 347,02
132 607,33

I 0gg 400,10

?ov?7q nabytych jednostek uczestnicrwa w IDEA PREMIUM
specj alistyczny Fundusz Inwestycyjny otwarty zwkly,wycenionych na dziefr
bilansowy wedlug leny rynkowej na dziefi 3l-.r2-.201r r. satao zgodne
zpotwierdzeniem IDEA TFI na dzief- 31.12.2011r. I 0gg 400,10w 20ll roku zostaly sprzedane udzialy w sp6lce ,,Na ratunek dzieciom z chorob4nowotworowq" Sp6lkazo-o. o wartoSci nominalnej 50 000,00 zNzaceng12000,00 zl.

B. AKTYWA OBROTOWE

l. Zapasy

IL NaleznoSci kr6tkoterminowe

Dotycz4nal"^ou.i ztytulttrozrachunk6wkrajowych z tytulu kaucji i nadplat zobowiqzafr.Salda prawidlowe, wynikaj4z dokumentacji ksigglwej. daldo ,godn" z ewidenci4ksiggow*

III. Inwestycje kr6tkoterminowe

Powyhsza kwota dotyczy Srodk6w pieniEZnych
w tvm:

6Agencj a B ie gtych Rewidenttw sp. z o. o.



Roporr, bod*io tpr*o"donio.finonrorrgo no fuirfi 3lgrrdnio 201L.

- Srodki pieniEZne w kasie | 332,g1- Srodki pieniEzne na rachunkach bankowych bieZ4cych i depozyty 13 l9l 551,75stan srodk6w pienig2nych w kasie zostal potwierdzony inwent aryzacjq,. Salda rachunk6w
!t*q*y:-tt zostaly potwierdzone przez oddziaty bank6w. Lokaty powigkszono o naliczonedo dnia bilansowego odsetki w kwocie 294 465,20 zN.
wycena srodk6w pienigZnych dokonywana jest wg wartosci nominalnej. Srodki pienig2new dewizach zostaly wycenione nadziiirbilansowy #"or"g sr"dniego kursu NBp.

III. RZETELNOSC T POPRAWNOSC UJECIA POSZCZEGoLNYCH
SKI,ADNIKOW PASYWoW ODRQBNIE DiA TAZIN"I GRUPY BILANSOWEJ

C. Kr6tkoterminowe rozliczenia migdryokresowe

D otyczq ro zliczarry ch w czas i e ko szt6w tb ezpieczeri. S al do prawi dlowe.

AKTYWA RAZEM

A. F'UNDUSZE WI,ASNE

I. Fundusz statutowy

Fundusz statutowy w 20Il roku zwigkszyl sig o
finansowy zarok2}l} .

il. Wynik finansowy netto

8 976,95

19 724 746,72

1g 449 951,15

14 507 080,63

kwotE 4 276 944,22 zl, tj. o wynik

3 942 970,52

| 274 795,57

nie wystgpujq

| 274 795,57

665'029,46

15 794,90

I 1g gg7,5g

l. Nadwyzka przychod6w nad kosztami 3 g26g0g,49
Prawidlowosi ustalenia wyniku finansoweg o zabadany rok, zostanie om6wiona w czEsci IVniniejszego raportu, doty czqcej rachunku wynik6w.

2. Wynik finansowy zalataubiegle _ korekta n6 062,03Dotyczy korekty koszt6w zarok2}l} ztytulu wydatk6w inwestycyjnych na budowg nowejkliniki, kt6re w 2010 roku obciqzyry koszty dziaLlnosci.

B. Zobowipzania i rezerrvy na zobowi pzania

I. Zobowiqzania dlugoterminowe

II. Zobowi qzania kr6tkoterminowe

Na kwotg zob ow iEzafi kr6tkoterminowych skladai 4 si E zo bowi qzania:
a) z grtulu dostaw i uslug

b) zguNupodatk6w, cel, ubezpi eczeni innych Swiadczeri

c) rozliczeniakont imiennych

Agencja Bieglych Rewidentfw ,TAXj;rp. , o. o.



r.

Salda zobowiryafi prawidlowe, zgodne z ewidenciq ksiggow4. Do dnia badaniazobowi4Tania z tytulu uslug orazzobowrqzaniabudzeto#e'zostalyw calosci rozliezone.

3. Fundusze specjalne nie wystgpui4

ry. Rozliczenia migdzyokresowe 474 993,63

Dotyczq otrzymanej dotacji z rJrzEdu Marszalkowskiego wojew6dztwa Dolnoslqskiegoze srodk6w PFRON na dofinansowanie rob6t buaolwtanyctr, aotyczqcych obiekt6wsluZ4cych rehabilitacji (Umowa nr DS -N/1g22/09 z dnia 10 sierpnia 200g r.) rozliczanejw czasie w wysokoSci naliczonego umorzenia.

PASYWA RAZEM

IV. RACHUNEK WYNIKOW ZA

19 724 746,72

OKRES OD 01.01.2011 r. DO 31.12.2011r.

A. Prrychody z dlzialalnosci statutowej
Okres ubiegly

%

Przychody okreSlone statutem
w tym:
- Przychody z dziaralnosci nieodpratnej po2ytku publicznego

Na powy2sz4kwotE skladajq sig otrzyman" ptrychody z dzialalnoScl statutowej
o darowizny I%6 z podatku dochodowego
o darowizn na konta imienne dzieci
o darowizn od os6b frzycznychi prawnych
o darowizn na budowE nowej kliniki
o przychod6w.z koncert6w, imprez masowych, kwest i innych

Saldo zgodne z ewidencj4ksiggow4

- Przychod y z dziararnosci odpratnej pozytku publicznego

Dotyczq odplatnosci rodzic6w za wynajem mieszkaf, przychod6w zpomieszcze fi na przy cho dni E.

B. Koszty realizacji zadafistatutorvych
Okres ubiegly

% r

Koszty realizacji zadah statutowych dzialalnosci nieodplatnej
pozytku publicznego
Koszy realizacji zadan statutowych dzialalnosci odpratnej
poZytku publicznego

Dotycz4 poniesionych koszt6w na realizacjg zadafrstatutowych dzialalnoSci:
. pomoc indywidualn4dla dzieciz kont imiennvch

6 515 907,93
6 525 699,06

gg,g5

6 515 907,93

6 414 4t3,gl
w formie:
3 929 459,34

826 057,70
| 069 843,94

151704,69
439 349,35

101394,02

tytulu najmu

2 t03 401,62
2 031 320,04

103,55

I g69 892,94

233 518,68

| 296 674,79

Agencj a B ie glych Rewidenttw, TAX_i; sp.;3.



23 990,60
" 3 442,67
27 7gl,g7
17 959,60

183 404,55
g7 264,70
tg 203,92
l8 900,00
2 321,35

423 767,67

4 412 406,31
4 494 379,02

98,1 8

| 244 911,44
667 939,22

196,41

w tym:
- zv?ycie material6w i energii 4l g29,22
- uslugi obce
- podatki i oplaty "n t13',2:o- wynagrodzenia oruzubezpieczeniaspoleczne i inne Swiadczeni a 3g1 39g,99- amortyzacja 39 347',02- pozostale 42 053,12Koszty administracyjl" ustalono prawidlowo i kompletnie. podstawa wynagrodzeri

do ustalenia wysokoSci skladek na ubezpie czenia emerytalr.re, rentowe i wypadkowe, jak
r6wniez na Fundusz Pracy i Fundusz 

-Gwarantow*y.tt 
S*iuarr"R 

-pracowniczych 
jest

prawidlowa. Pozostale koszty rodzajowe ujEto w sprawozdaniu finansowym prawidlowo ikompletnie.

o dofinansowanie kliniki - leki, serwis urzqdzeft
o dofinansowanie kliniki - zakup srodk6w trwalych i wyposaZenia
o koszty organizacji imprez masowych
o koszty remont6w kliniki
o koszty utrzymania mieszkarl do czasowego pobytu, Domu Nadziei
. rozw6j naukowy kadry
o budowa nowej kliniki - marketing
o darowizny
o badaniaprofilaktyczne
o inne

C. Wynik finansowy na dzialalnoSci statutowej
Okres ubiegly

%

D. Koszty administracyjne
Okres ubiegly

%

E. Pozostale przychody

Na powyZszq kwotE skladaj4 sig:
- otrzymane darowizny
- zrozliczeri migdzyokresowych - dotacja w wysokosci naliczonego
umorzenia
- otrzymane odszkodowanie
- pozostale

F'. Pozostale koszty

Dotyczq
- odpisu aktualizuj4cego nale2noSci
- koszty napraw powypadkowych
- pozostalych koszt6w

2t 167,69

g37,gl

12 504,49
7 600,00

125,30

21010,79

l0 790,59
9 900,00

420,20

A gencj a B ie glyc h Rew ident|w sp. z o. o.



G. Przychody finansowe

Dotyczq
- odsetek od Srodk6w pienigZnych
- naliczonych odsetek od lokat nadzienbilansowv
- przychod6w z tytulu wyceny na dziefibilansowy jednostek uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych

H Koszty finansowe

Dotycz4
- ujemnego salda r6znic kursowych
- wyniku nasprzeduizy udzial6w

I. wynik finansowy brutto na caloksztalcie dzialarnosci
Okres ubiegly

%

J Wynik zdarzefi ntdrnyczajnych

K. Wynik finansowy og6lem
Okres ubiegly

%

699 661,53

345 233,39
294 465,20

5g 962,94

39 504,91

l 5 0 4 , g l
3g 000,00

3 826 909,49
4 276 944,22

89,49

nie wystgpuje

3 826 908,49
4 276 944,22

89,49

Fundacja spotzqdzila na dzien 3l grudnia 20ll roku informacjg dodatkow4
do sprawozdania finansowego, zgodnie , ui. 48 ustawy o rachunkowoSci oraz przepisami
$.3 ust'6 tozporzqdzenia Ministra Finans6w. Informacja zawiera wszystkie dane i wyjaSnienia
niezbEdne do prawidlowego przedstawienia sytuacli maj4tkowej, wyniku finansowego
oraz rentownosci Fundacjiza okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 3 t.i.zoti r.
Dane zawarte w informacji wynikaj4 z ewidencji ksiggowej i pozaksiggowej, s4 zgodneze stanem faktycznym orazzdanymi pozostalych skiadnik6* rp.u*oidania fiiansowego.

V. INF'ORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

vI. SPRAWOZDANIE Z DZIAT.ALNOSCI ORGANIZACJI POZYTKU
PUBLICZNEGO '

Na dzieri 3l'12'2011 t. zarzqd, Fundacji opracowal sprawozdanie z dzialalnoSci organizacjipo4rtku publicznego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Sprawozdanie zostalosporz4dzone zgodnie zprzepisatrrirozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwo6ci z dnia0g.05.200l r.(Dz' U' nr 50, poz. 529) w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dzialalnoSci fundacjii zawierawszystkie istotne zagadnienia dla oceiy dziatalnoSii Fundacji zabadanyokres.

Agencj a Bie glych Rew ident6w sp. z o. o.
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D. USTALENIA KONCOWE

Podsumowanie wynik6w badania zawieraopinia, bgd4ca odrEbnym dokumentem.
ltpgtt niniejszy zatviera kolejno ponumerowanycn 

-r 
t stron podpisanych przez kluczowego

bieglego rewidenta.

Integraln4 czg(tC dokumentacj i stanowi4:
o bilans nadzieh3l.l2.20l.l roku,
o rachunek wynik6w za okres o<i'ot.ot.zo1 1 r. do 31.12.2011 r.,
1 informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.201I r.
do3l.I2.20ll rok,
' sprawozdanie z dzialalnosci organizacji po2ytku publicznego.

t/ tz
Maria Kwiatkowska nr ewid. 2il9 /ftIl

4 " /
Kluczowy biegly rewident przeprowadzaiqcy badanle w imieniu

Agencji Biegtych Rewident6w rrTAX-2" sp.z o.o. we wrocrawiu
podmiot uprawniony do badania sprawozdari finansorvych nr 4s7

Gzlonek larzqdu
-/fuc.r

Iren a P-lb'cka- Jan i )zewska
Nr ew. 3312

Wroclaw, 27 marca2}l2 r.
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