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OPINIA NIEZALBZI{EGO BIEGT,EGO REWIDENTA
Dla Rady Fundacji i Zarzqdu

FUNDACJA ,,NB ratunek dzieciomz chorob4 nowotworow4"
we Wroclawiu
PrzeprowadziliSmybadanie zalqczonegosprawozdaniafinansowego za rok 2012 Fundacji
Wroclawiu,
,,Na'ratunekdzieciom z chorob4nowotworowq" we Wroctrawiu z siedzlbq we
ul. O. Bujwida 42, takt6re skladasiq:
1. wprowadzeniedo sprawozdaniafinansowego;
2. bilans sporz4dzony na dzien 31 grudnia 2012 rcku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w
zamYl<asiE sum4:
23 955 716,2g zr,
3. rachunekwynik6w zarok obrotowy od 1 stycznia20T2 roku do 31 grudnia 2012 roku
wykazujqcy zysk netto w wysokoSci:
4 455 279,67 zl,
4. dodatkoweinformacje i objaSnienia.
Za sporz4dzenie zgodnego z obowiqzuj4cymi przepisami sprawozdania finansowego
oru6pru*ozdania z dzialalnoSciodpowiedziainy jest Zarzqd Fundacji ,,Na ratunek dzieciom
z chorob4nowotworow4" we Wrociawitt.
Zarzqd Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4" we Wroclawiu jest
zoboviqzany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania
r.Nr152,
przewidzirinewustawiezdnia2gwrzesnialgg4r.orachunkowoSci(Dz.U.22009
w
Rozporz4dzeniu
poz. 1223, z pofun. zm.), zwanej dalej ,,ustaw4 o rachunkowoSci" oraz
Ministra Finans6wz dma 15 listopada2001 r. w sprawieszczeg6lnychzasadrachunkowoSci
dla niekt6rych jednostek.niebEd4cychspoikami handlowymi (Dz. U. nr I37, poz" 1539
z pofln.nn.).

*y^ugui4cymi
Naszym zadamem bytro zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnoSci
"
rachunkowoSci tego sprawozdania finansowego
zastosowania zasadatm (polityk{
oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach,sytuacjE
maj4tkow4 i finansow1, ial< tez wynik finansowy jednostki oraz o prawidlowo5ci ksi4g
rachunkowych stanowi4cychpodstawEj ego sporz4dzenra.
BadaniesprawozdaniafinansowegoprzeprowadziliSmystosowniedo postanowieri:
1. rozdzialu 7 ustawy o rachr-rnkowoSci;
2. krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajow4 Radg BieglYch
Rewident6ww Polsce.
Badanie to zaplanowaliSmy i przeprowaclziliSmyw taki spos6b, aby uzyska6 racjonaln4
pewnoSi p ozwalajqcqna wy r aZenie opinii o sprawozdaniu'
W szczigolnoSci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnoSci zastosowanej ptzez
Fundacjg polityki rachunkowo3ci i znaczqcychszacunk6w, sprawdzenie w ptzewalajqcei
mierze"w spos6bwyrywkowy - dowodow i zapis6w ksiqgowych,z kt6rych wynikaj4liczby
sprawozdaniufinansowym, jak i caloSciowqocenQsprawozdania
i informacje
"u**i"'*
finansowego.
tJwuZamy,Lebadaniedostarczylo wystarczaj4cejpodstawy do wyrazenia opinii.
Naszym zdaniem, zbadanesprawozdaniefinansowe we wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawiarzetelnie i -jasnowszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej
i'ma.iqtkowej Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4" we Wroclawiu
naaiiit 3l grudnia ZbI2r., jaktezjej wyniku finansowegoza okresod 01 stycznia20T2t.
do 31 grudnia2012 roku;
(polityk{
b) zistato sporz4dzone, zgodnie z wymagai4cymi stosowania zasadami
jej
podstawie
rachunkowo6ciwynikaj4cymi z ustawy o rachunkowoScii wydanych na
rachunkowych;
ksi4g
prowad
zonych
otut na podstawieprawicltrowo
przepis6w wykonawc
"yih
jest ono'zgodne z wplywaj4cymi na treSi sprawozdaniafinansowegoprzepisamiprawa
"l
i postanowieniami Statutu Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow{'
we Wroclawiu.
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RAPORT
z badaniasprawozdanialinansowego
na dzieii 31 grudnia 2012 roku
RATUNBK DZInCTOM Z CHOROBA
FUNDACJA ooF{A
NOWOTWOROW.{"
z siedzibawe Wroclawiu

Baclaniezostato przeprowadzonena podstawie urnowy zawartei lv dniu 19.04.2013r.
2" Sp. z o.o.
pomiqdzy badanq jeclnostk4 a z\gencj4 Bieglych Rewident6w "TAX
weWroclawiri, ul. BLriwida 31. rvpisan4 na listE podrniot6w uprawnionych do badania
sprawozdaffinansowychza numeren 457.
Badaniezostaloplzeprowaclzoneprzez biegiegorewidentaMariq I{wiatkowsk4, nr ewidencyjny
2119,kluczowegobieglego rewiclentaw rozurnieniuart, 2, pkt 5 ustawy z dnia07 maja2009 t"
o biegtrychrewidentachi ich satlorzqdzie. , . (Dz. U. nr 77 z2AA9 t".,poz" 649).
ZarownopocLniotuprawniony,jak i przeprowadzajqcyw jego imieniu badaniekluczowy biegty
rewident stwier:dzaj4:ze pozostaj4niezalezni od badanejjednostki, zgodnie z afi. 56 ustawy
o bieglychrewidentach.

i

Raport z badcmiasprawozdania,finansov,ego
na dzien3lgrudn

A. CZQSC OGOLNA
I. Dane porz4dkowei inforrnacje wstppne.
1. Badaniepzeprowadzono w dniach 13 - 14 naia2073 r. w siedzibieFtindacji we Wrociawiu
przy ul. O. Bujwida 42 oraz w dniach 3 - 4 ezerwca 2013 r. w siedzibie Agencji Biegtych
Rewident6w,"TAX-2" Sp. z o. a.
S4dowegodokonano
2. BadanaFrmdac-iapowstalaw 1991rokr"r.Wpisu do l(rajowego Rejestrr-r
za numerem 0000086210,.zgodniezpostanowieniemSqdu Rejonowego dla Wrociawia KRS z dnta31.01.2002r.
Fabrycznej,VI Wydzial Gospodarczy
jest:
3. Przedmiotemdzialaino:iciIrunclacji
. zagwarantowanieclzieciomchorym na nowotwory nozliwo6ci korzyslantaz wszystkich
Swiatowychosi4gniqdonhologii;
. wszechstronna
pomoc dzieciom clotknigtymchorob4no*'otworow4i ich rodzicom;
. dzialaniana rzecz utrzymania wysokiego standarduonkologicznegowiedzy fachowego
personelumedycznegopracuj4cego z dziecmichorymi na nowotwory;
r podnoszenie poziomu spoiecznei wiedzy o epidemiologii dzieciEcych nowotwor6w,
o znaczeniu ich wczesnego wykrywania. o mozliwoSciach ich wyleczenia
oraz o Srodowi skowltch zagro|eni achnowotworami.
dzittlalnoScigospodarczej.
4. Fundacjanie pror,vacLzi
r. wynosil I8 449 951,15zl.
na d2ien31.12.2012
5. Funduszstatr-rtowyiednostki
6. ZarzqdFunclacjina dzieri 31.12.2012r. przedstawialsiq nastEpuj4co:
- PrezesZaruqdu- AgnieszkaAleksandrowicz,
- WiceprezesZarz4ciuds. medycznych* Krzysztof Kalwak.
7. Rejestracjapodatkowa w zaklesie podatku oc1towarow i uslug zostala dol<onanadecyzlq
Wrociar,vStareMiasto z dnta i9.06.1997 r. Numer identyfikacji
NaczelnikaUlzpdr.rSkarbor.l,ego
podatkowejj est nastqpuj4cy:
N i P 8 9 7 1 40 1 3 9 0
8. Numer statystycznyw systemieREGON jest nastEpuj4cy:
9 315 3 3 6 9 0
zatrudnieniew oi<resiebadanymwynioslo 6.5 etatu"w roku poprzednim- 5,75
9. Sreclnioroczrle
etatu.
na dzien 31 grudnia20i1 roku podlegaloweryfikacji
10. SprawozdaniefinansoweFr"urdacji
przez Agencjq Bieglych Rewident6w.,l'AX"* 2" Spolka z o. o., kt6ra w dniu 27.03.2012r.
wydaia opiniq bez zastrzezerio prawicilowoici splawozdaniallnansowego za 2011 rok.
Bilans na dzieh 31.12.2011 roku rvykazyi.valpo stronie aktywow i pasyw6w sumy
19 724 746,12zl,
bilansowew kwocie
3 942 870,52zl.
Rachunekwynik6w zanykal siq zyskienr netto w kwocie
Rady Fr-urdacjiz dnia
Sprawozdanie2a2011 rok zostalo zatwieldzone{Jchwalqnr 0610312012
27.03.2012r,
11. Sprawozdanie finansowe zostalo zlolone clo Urzqclu Skarbowego Wroclaw Sr6dmie$cie
w d n i u0 6 . 0 6 . 2 0 1L2. ;
'TAX-2"
sp. z o. o.
AgencjaBieglychRev'iclenlrivr,

Raport z_badanigspt,cntlozclunia-firycm,sctv,ego
na dziefi3l grudnict201.2r.

Badaniemniniejszymobjqto:
. ksiQgirachunkoweza okresod 1.01.2012r. do 31.12.2012r. ,
o bilans sporz4dzonyna dzieri 31.12.2A12roku wykaz$qcy po stronie aktyw6w i pasyw6w
23 955 716"28zl.
obroty w kwocie
o rachunekwynik6w za2AIZ rok zamykai4cysiEzyskiem w kwocie
4 455 279.'67zl,
r informacjgdodatkow4za 2012 rok,
sporzqdzonezgodnie z przepisami $ 3 rozporu1dzeniaz dnia 15 listopada2}}l r. w sprawie
szczeg6lnychzasaclrachunkowodcidla niekt6i'ychjednostekniebqd4cychsp6lkamihandlowymi,
(Dz. U. nr 137,poz.I539 zpotn. zm.).
gospodarczei
dzialalnoSci
nieprowadz4cych
Sprawozdanie llnansowe podlega obowi4zkowi badania przez bieglych rewident6w,
na podstawie przepis6w rozporz4dzeniaMinistra Finans6w z dnta 23.12.2A04r. w sprawie
organizacji po|ytku publicznego (Dz. U. nr 285,
obowi4zku bacianiasplztwozdafl{'rnt}nsorvych
po2.2852).
12.

Badanie przeprowaclzonezostalo r.l,czEScirnetoci4wyrywkow4 st4c1,a tal<Zez uwagi
13.
na ograniczenia'wtaSciwekazclemusysternolvikontroli, nie jest mo2liwe unikniqcie tyzyka,
mogty zostacnie wykryte.
iz pewnenieprar,vicllowo5ci
14. Nie stanowiio przedmiotu badania wykrycie i wyjaSnienie zdarzen podlegaj4cych
poza
Sciganiu,takich jak plzestqpstrvai naduzycia,a tal<Zenieprawidlowo$ci wystqpr"rj4cych
systememrachunkowoSci.
15.

badania'
Nie wyst4pilo ograniczeniezal<resu

16,
W trakcie badania biegli nie stwierdzili istotnych biqd6r.v,przypadk6w nadu2y6,
naruszeniaprzepisowprawa i r-ulowy Spolki.
I(ierownictwo Fundacji udzielilo hluczowemu bieglemu rewidentowi informacji
17.
niezbpdnychdo sporz4dzeniaraportu i rvyrazeniaopinii, co zostalo potwierdzonestosownym
i.
tem Zarz1duFundac.i
o5wiadczen
Niniejszy raport zostai opracowanyprzez kluczorvegobieglegorewidentana podstawie
18.
rewizyjnej dokumentacji roboczej, wymaganej ptzez krajowy standard rewizji finansowej,
z uwzglEdnieniem:
- stosownychpr6b badawczych.w tyn pozycji dominuj4cychkwotowo;
- poziomu istotno$ciustalonegocilasprar,vozclanta
finansou'ego;
- zawodowegoos4dr-r
gospodarczych
z operacjamiksiEgowymi,
zgoclnoricizdarzen
- w zal<resierozliczeri podatkowych raport obejmuje badanie stanu rozrachunk6w i ich
zgodno5c z danymi cleklarou,anymi przez badan4j ednostkq.

FUNDACJI,, NA RATUNEK DZIECIOM
B. ANAL; ZADTIAN,ALF{OSCT

z cHoROllANtlwoTwoRow4"
nie pror,r,utlzitadzialalnoScigospodarczej.Fundacja jest otganrzacjq
W 2012 rokr-rFr,inciac'ja
pozarz4dow4 prowaclz4c:1clzialalno$cpozytku publicznego w rozumieniu ristawy z dnia
i wolontariacie(Dz. U. nr 96,poz.
pozytku pr"rbliczr"iego
24 kwietnia2Affi roltt o c'lziaialno5ci
873zpoLn. zm.).
?
Agencja Bieglyc h llewidcnlovr;'TA.Y-2"

Raportz bodtrnictgtray,ozdctniu,fisttrtsot'r,ego
ntrdzieri3l grudnia2012r.
PrzychodyFundacjipochodzily w 2012 roku ze zbi6rek i imprez publicznych,dar6w, dotacji.
Dane dotyczqae przyehod6r.v,koszt6w oraz osi4gniEtegowyniku na dzialalnoScistatutowej
oraz wyniku finansowegoog6lem w latach2010 -2012 przedstawiapont2szatabela:
w tvs. z{
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PRAWIDI-OWOSC I RZETULNOSC KSIAG RACHUI\KOWYCH

1. Zasadyprowadzeniarachr-ulkor.vodci.
1.1. Fnndacja prowadzi ksiqgi rachunkowe w oparcir"ro przepisy ustawy z dnia 29 1994 r,
o raclrunkoworici(tekst jednoiit-v: Dz. lJ. nr 152 z 2009 r., poz. 1223 ze zmianamr) oraz
rozporzqdzeniaMinistla Finans6w z dnia 15 listopada 2001 w sprawie szczegolnychzasad
rachunkowoScidla niekt6rychjednostekniebqdqcychspolkami handlowyrni (Dz. U. m \37 , poz.
1539zpoLn. zm.)
I.2. Prowadzenie rachunkor,voScii ewidencji podatkowej zostalo powierzone Biuru
RachunkowemuElzbieta ltaragieorgopuluz sieclzib4we Wroctawiu.
1.3.W badanejiednostcestosowanyiest (od dnia 01.A7.2A10r.) systemfinansowye-novaFirmy
SONETA Sp.z o.o. z l(rakowa.
System finansowo - ksiqgor,vyjest prawidtowy z punktu widzenia przepis6w ustawy
o rachunkowoSci- zapewriarwydrr.rkzestawief obrot6rvi sald, kont ksiEgi glownej (syntetyka),
ksi4g pomocniczych (analityha). zestawief obrot6rv i salcl, na koniec kazdego okresu
sprawozdawczego. Dziennilii obrot6rv w kazdym okresie byly zgodne z obrotami
ol<resach
ot'ilznafastajipo.'
w poszczeg6lnych
1.4. Dla Fr"rndacji..Na ratuneli dzieciom z chorob4nowotworow4-'usta{onoroli obrotowy, kt6ry
pokrywa siq z rokiem kalendarzowym"
2. Metociywyceny akrywtiw i pasyu,6wor:azprzychod6wi kosztow przl,jEtedo stosowania:
2.1. Rachunek wynik6w sporzqclzanyjest zgodnie z RozporzqdzeniemMin. Fin. z dnia
zasacirachturkowosci.
15 listopada200I r. lv splaw'ieszczegolt'rych
koszt6rvdzialalnoScipoclstawowejw uktadzierodzajowym.
2.2. Fundacjaplowaclzierviclenciqr
4
'TAX-2 "
sp. z o. o
Agencja Bieglych Reu,iclentrivr,

Raportz badaniasp/(uvvozdaniu.finun,sott,ego
lta dziefi3Igl.udnis2012r,

2.3. Sroclkitlwale r,r,yceniane
s4 w cenie nabycia. Dla drodkow trwalych o wagtoScipowyZej
3 500,00 zl do naliczenia umorzenia i amortyzacji przyjEto stawki amortyzacyjnewynikaj4ce
z ustawyz clnia15.02;1992t. o podatkr-r
dochodowymod os6b prawnycl-r(Dz. U. 22A00 r. nr
54,poz.654z po2n.zrn.).Slodki trw'aleLllnarzane
s4 wedlugmetodyliniowej.
Skladniki maj4tkr"ro przewidywanym oklesie uzytkowania nie przekraczaj4cyrnjednego roku
oraz warto5ci pocz4tkowej nie przekraczai4cej1.000,00 zl zaliczane s4 do kosztu zakupu
material6ww miesi4clroddaniado r-rzytkowania.
Srodki trwale o wartoScipowyzej 1 000,00 zt
do 3 500,00zl utnarzanes4jednolazowow miesi4cu,w kt6r'ymoddanoje do ekspioatacji.
Do Srodk6w trwalycb zalicza siq r6wniez Srodl<itrwale zakupione ze Srodk6w Fundacji,
przekazanedo uzytkowania na poclstawieLllnowy trLyczemado szpitaia i kliniki. Amortyzacja
tych skladniliow mai4tkowych dokonywana jest jednorazowo w miesi4cu przekazama tch
uzytkownikowi, rv ciqzar dzialalnoScistatutorvej.
2.4. Nakiaciy na Srociki trw'ale w buciowie wycenia siE wedtug cen nabycia lub kosztu
wytworzenia.
2.5. Fundacja rlie posiada z.iptlso\vmaterialowych.MateriaJy zakupywaneprzez Fr"rndacjg
i koszti,dzialtllno5cistatutowejw daciezaliupt-t.
administracy.jne
obci4zaj4koszty
2.6. Naleznoliciwycenianes4 wedlLrgkwoty wymagaj4cej zaplaty.NaleznoScii zobowi4zanta
oraz SrodkipieniEznewyrazone w walutach obcych, na dziefl bilansowy wycenianes4 wedlug
Sredniego
kursuNalodowegoBankuPolskiego.
wartoScinolninalnej.
sq wecllLrg
2.7. Srodkipieniqznewycettiane
2.8. Zobowrqzaniawycenianes4 wedh-rgkwot wymagaj4cychzaplatyw dniu bilansowym"
3. Rozliczenia rliqdz-yokresoweoraz rezerwy na zobowi4zania wyceniane s4 wedlug
yci.iw),clatk6rv przewidywanychhoszt6w do poniesienia.
rzeczywrscieponi esi or.r
4. PrawidlowoSi liurl<cjonowania plzyjqtych zasacl rachr-inhowo5ci oraz ich zgodnoSi
przepisamipraw?]byla przedn"riotem
badania2rodlowego.
z obowi4zr-rj4cymi
nia i nwenkuy zacjr sklaclnikow r:naj4tkowycli.
5. Zasadypror,vadze
W okresie objqtynr badauiem plzepL'owadzonazostala inwentaryzacjaSrodh6w pienigznych
L.Biegly rewiclentnie uczestniczylw inwentaryzacji,
wkasie wedlug stanuna cl2ien31.12.2012
tiuansowego"
l.enninzaw:u'ciaLmrowyo badar-rie
sprawozdarria
ze wzglEdr-r
na poZnie"isz,v
6. Na podstawie przyjEtego poziomu istotnoSciustalonegoodpowiednio dla istniejqcego
stopniaryzyl<a,lnoznastwierdzii. ze zweryfikowanesprawozdanieprzedstawiawlaSciwyobraz
dzialalno5cijednostki oraz stanutinansowegoi maj4tkowegona koniec 2012 roku.

'7',1"X-]"
sip.: o. o.
AgencjctBieglych llev{llentr)vt'

Raportz badciniaspryrvvpzclcnict..finctnsoyrtego
na dziefi3I grudnia20I2 r.
III. RZETELII{OSC T POPRAWNOSC UJECIA POSZ;CT.F'GOLNYCHSKI,ADNIKOW
MAJATKOWYCH - AKTYWOW ODR4riUlr DLAKAhDEJ GRUP.!. Brr-FANSOWEJ

6 569008,49

A. AKTYWA TRWAtr-E
L WartoSciniematelialnei prawne

350,00

Na powylszq kwotE skiada siQ wartoS6 zakupionego oprogramowania. Saldo zgodne
z ewidencj4ksiqgow4.
W ci4gu 2012 roku waltoSc brulto wartoSci niematedalnych
64 189,00
i prawnychnie uleglazmianiei wynosi na dzien31.12.2012r.
Zmiana stanu amortyzacit skumul owanej:
63686,50
Stanna 31.12.2011r.
152,50
zt2012 r.
Zwiqkszenie anroltyzacja
63 839,00
Stanna 31.12.2012r.
prawidlor.r,e.
Saldo

5 885103,60

II. Rzeczoweaktvwa tnvate

wartodi netto Srodk6wtrwaiycli na dzieri bilansowy i ustalonazostala
Kwota powyaszast:rnor,r,i
w om6wiony ponizei spos6b:
- wartoSdpocz4tkowa
1 702036,89
- umorzenie
3 607562,47
- wafioSdnetto
4 094474,42
- Srodkitrwale w budowie
1.796
029,18
5 885103 ,60
razem tzeczow-eaklywa tru,ale
jest
pomniejszonej
nabycia
ceny
wedlurg
wyceniany
maj4tek
trwal,v
Rzeczowy
o dotychczasowe
urnorzenie.
W toku badania stw'ierdzoiro,ze istotne zrniany stanu rzeczowegomaj4tku trwatego zostaly
do dokumentaciiZr'odlowej.
zweryfikowanei odr-iiesione
IV.

683 554,89

Inwestycjedh,rgoterminowe

Dotyczq nabytych jednostek uczestnictwaw IDEA PREMIUM SpecjalistycznyFundusz
Inwestycyjny Otwart-v Zwykiy" r.vycenionychna clzieh bilansowy wedlug ceny rynkowej
IDEA TFI na dzieA31.\2.2012r.
na dzien31.I2.20I2 r. Saldozsoclnez potwierdzeniem

t7 377940,25

B" AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy

!

nie wystqpuj4
44 379,03

II. NaleznoScikr6tkoterm inoive

dostawpomniejszonych
rozrachunicnrv
klajowychz tytulr"rkar-rcji,
z t1'tr"rtu
Dotycz4naiezno6ci
zobowiqzan.
w kwocie9 648,67oraznaclplat
o odpisyaktualizr"rj4ce
ksiqgowej.Saldozgodnez ewidencj4ksiEgow4.
ivynikajqz doliumentac.ii
Saldaprawid.iowe,

t7 33356r,22

III. Inwestycje krotkoterminowe

Agencja B ieglvch Rewid enIrivv

sp. z 0. 0.

Raport z badania sprawozclctnia .finrnsoyvego rttt d:ieti 3 I gt'udttiu 20 I 2 r.

P owyZszakwota dotyczy $roelktlr,vpi eniqZnych
w tym:
"
- Srodkipieniq2new ktrsie
tn 210.54
- Srodkipieniqznenzrrachunkachbanl<oi.r'ych
biez4cychi depozyty
t7 314350,68
Stan Srodk6w pieniqznyclr lv karsiezostal potwierdzony inwentaryzacjtl. Salda rachunk6w
bankowych zostaty potwier:dzonepruez oddzialy banl<6r.r,.
Lokaty powiEkszonoo naliczone
do dniabilansowegoodsetkiw kwocie 153 142,50zl.
Wycena Srodk,iw pieniqznych dokonywanajest wg wartoSci norninalnej. Srodki pienigzne
pLawidlbwo\ /ycenionena dzieri bilansowywedlug Sredniegokursu NBP.
w dewizacirzoste'Lly
C. Krdthoterminowe rozliczeniamipdiyokresowe

I767,54

Salcloprawidlowe.
u,czasieliosztcilvLrbezpieczeri.
DotyczqrozliczanS'ch
AKTYWA

23 955716,28

RAZEM

RZETELNOSC r I'OPIdAWNOSC UJqCIA POSZCZEGOLNYCH
IIII.
SKI,ADNIKOW PASYWOW ODITDBNIE DLA I(AZDEJ GRUPY BILANSOWEJ

22 905230,82

A. FUNDUSZE WI-AS]',IE

1 84 4 99 5 1 , 1 5

Funduszstatutowy

I.

zwiqkszyl siEo kwotq3 942 870,52zl, ztylrutu wyniku
stntllto\/y w 2012 rol<r-r
Fundr,rsz
za rok 2011 .
finanso'uvego
Wynik grpilnssq,ynetto

il.

4 455279,61

Zobowi4zania i rezerwy na zoborvi4zania

B.

1 050485,46

Zobowt'qzania
cllr-igoternrinowe

niewystqpuj4

I l . Z o b o ui 4 z a r r illt l o t l < t i trcrtt i r t u w c

587996,3r

L

Na kwotg zobow t4zaii kr6 tkoterminor,vych sklzrdaj4 si q zobowi Uzanta'.
a) z tltul-r,rdostawi uslug
poclatkow,cel, ubezpieczehiinnych $wiaclczeri
b) z ty'tr.rlp

482499,57
13460,80

92 035,94
c) rozhczeniakont iruiennych
Salda zobowialzariplarvicllorve"zgoclnez ewidencj4ksiqgow4.Do dnia badaniazobowi4zania
zostalyw caioScirozliczone.
z tytuiu uslugorazzobowi4zaniabi.rclzetor.r'e
nie wystqpuj4

3. Funduszespecjalne

462 489,15

IV. Rozliczeniamiqdzyolc'esowe
AgencjaBieg'lych|lev,identiv'

'7-4,\'-)"

sp. : o. o

Raport z bctdaniasprav'ctzclunict/incmsov'ego
no dzieil 3lgrudnio 2012 r.

Dotyczq otrzymanej dotacji z Urzgdu Marszatkowskiego Wojew6dztwa DolnoSl4skiego
ze $rodk6w PFRO|{ na clofinansowanierob6t bLrdowlanybh,dotycz4cychobiekt6w sluz4cych
rehabilitacji (Umorva m' DS - N/1927109z dnia 10 sierpnia 2009 L.) rozliczanejw czasie
w wysokoSci
naliczonego
trnrolzeuia.

23 9557T6,28

PASYWA RAZEIVT

r. DO 31.12.2012
r.
IV" RACHUNEK WYN{IKOW ZA OKttES OD 01.0r.20r2

A.

Przychoclyz clzialalno3cistatutolvej
Ol<resubiegty
%

7 659665,98
6 515807,93
TT7,56

7 659665,98
Przychodyokreflone statutem
w tym:
- Przychodyz dzialalno5cinieodplatnejpozytkr-rpr"rblicznego
7 597136,19
w formie:
Na powyzsz4krvotq skladai4siEotrzymaneplzychody z dzialalnoScistatr-rtowej
' o darowizny IoAz pockrtkuciochodowego
4 727419,70
92463r ,48
o darorvizn
r
352988,59
o wplaty na kontaimienne
51.2054,56
o darowiznna budou,Enowej kliniki
19 98r,86
o przychodowz koncet'tow.imprezmasowych,kwest i innych
Saldo zgodne z ewidencj4ksiEgow4
- Przychodyz dziartalnoSci
odplatnejpozytkr"rpublicznego

62 529,79

Dotyczq odplatno6ci rodzictiw za wynajem mieszkaf, przychod6w z tytulr-r najmu
pomieszczerina przychodniE.
B.

i.

Koszty realizacji ztrdtn statutowych
Ol<resr"rbiegty
,
dzialalnofcinieodplatnej
Koszty'realizac.ii
z.ttdafstatutor.vych
poz)'tkupLrbIiczuego

dzialalnoSci:
Dotycz4poniesionychhoszlriw na lealizacjq zadat statutowycl-r
. pomocindyr,lidualn4dla clzieciz l<ontimiennych
. dofinansowanie
kliniki - leki, selwisurz4dzeri
o dofinansowaniekliniki - zakup Slodk6r,v
tlr,valychi w1'posazenia
o koszty organizacjiitnplez masowvch
o kosztyremont6whliniki
o kosztyutrzymanianiieszltaricloczasowegopobytu, Domu Nadziei
. rozw6j naukowy kadry
o Marketing ( buclor,va
nowej kliniki, darowizny 1%)
o inne
AgencjaBieglychl?*videnl(vt,

'TAK2" sp. z o. o.

2 797539,80
2103 401,62
133,00

2 562524,75

1 605747,68
644) ,5.59
7 193,50
1 28 8 9 , 1 0
3 50 5 3 , 5 1
72185,46
a< q)"7 <)
t J

r -

t

) J 2

498369,12
220143,21

Rapor t z baclctni a spr a yvozclon i cr.llltgy;pu, e.{, na dzi en 3I guUfu2!fu

2.

I(oszty realizacii zaclanstatutowychclzialalnoSci
odplatnej
pozl.tkupublicznego

4 3 50 1 5 , 0 5

C.

Wynik linansox,yna dzialnlnodcistatutowej
OhresLrbiegly
%

4 862126,18
4 412406,31
110 , 1 9

D.

I(oszty administr*cy.ine
'Okles

869310,46
r 244911,44
69,83

ubiegiy
%

wtym:
- zuLycierrateriril6u,ienergii
62 r41,85
- uslugiobce
275544,40
832,61
pociatkiioptaty
474
036,92
spolecznei inne Swiadczenia
oraz trbezpieczenia
wynagrodzenia
56754,62
pozosta.ie
wynagrodzef
Podstawa
prai,vidlorvo
i
kompletnie.
Koszty administracyjne ustalono
do ustaleniawysokoSci skladek na ubezpieczeniaemerytalne,rentowe i wypadkowe,jak
r6wniez na Fundusz Pncy i Funcl,rszGwarantowanych Swiadczefi Pracowniczychjest
prawidtowa. Pozostatekoszty roclzaiowe ujpto w sprawozdaniufinansowym prawidlowo
i kompletnie.
E.

Pozostaleprzychody

sip:
Na powyzsz4kwotEsklada.i4
- dotacjaw wysokoScinaliczonego
- zrozliczenmiqdzyokresowych
umorzenia
- otrzymaneodszkodowanie
- pozostate
F.

Pozostalekoszty

Dotyczq:
- przekazattvult
iztt
dlr',-'tt
- pozostalychliosztow
G.

Przychody finansorve

39 831,07

12 504,48
20 005,00
7 ??1 {q
t

J L t ) J /

t54 456,92

i 53836,68
620,24
811650,97

D otyczqodsetekod Srodk6wpieniqznych
H

Kosztyfinansolve

Dotycz4:
- ujemnychroznic kut'sowych
- koszt6w z tytnlu wyceny na dzieri bilar-rsowy
jednostekuczestnictwa
w fundr"rszach
inrvestycyjnych
- wyniku na sprzeclaz,v
jecinostel<
itczestnictwaw funduszach
inwestycyjnycli
- odsetek

:iiv - .ut.-t,'
Ag"*j" a"g. t, iitt:':i,iui,iirtvi

234 561,17

81.79,02
208 845,02
1 75 1 8 , 3 1
18,82

Raportz badctniasprnt,ozclanict,.firten,stnrego
no dzigfiJ I grudnia2012r.
I.

Wynik finansorvybrutto na caloksztalciedzialalnoSci
Okles ubiegly
%

4 455279,67
3 826808,49
116,42

Wynik zd arzeit na clzwy cztj nych

nie wystgpuje

K. Wynik finansony ogdlem

4 455279,67
3 826808,49
1r6,42

Okles Lrbiegiy
,

V.

o/^

INFORMACJA I}ODATI{OWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja spolz4dzila na clzien 31 grudnia 2012 roku infbrmacjE dodatkow4
do sprawozdaniafinansowego. zgodnie 'z afi. 48 ustawy o rachunkowoici oraz przepisami
Ministra Finansow.Informacja zawierawszystkie dane i wyjaSnienia
$ 3 ust.6 rczporz,qdzenia
niezbqdne do prawidlowego' przec{stawieniasytuacji maj4tkowej, wyniku finansowego
orazrentowno6ciFundacjiza okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.
Dane zawarte w infbrmacji wynikaj4 z ewidencji ksiqgowej i pozaksiqgowej, s4 zgodne
ze stanemfaktycznym araz z danyni pozostalychskladnil<6wsprawozdaniafinansowego.

o. usralENrA KoNCow[
Podsumowaniewynikow badaniazawieraopinia,bpd4caodrEbnymdokumentem.
Raport niniejszy zawiera koiejno ponumerowanych10 stron podpisanych przez kluczowego
bieglegorewidenta.
Integraln4czE6idokumentac'j
i stauowiil:
o b i l a n sn a d z i e r 3
i l. 12.2012
r'oku.
o rachuneliwynrkov,,za olg'esod 0 I "01.2012r. do 31.122012r.,
o informacjadodatkowado sprawozclania
finansowegoza okresod 01.0i .2012r.
rok,
do 31.12.2012

// rt
Maria Kwiathowskanr ewicl.2119 .1fu{

T

Kluczoty biegiy rewidentprzeprowadzaj4cy
baclaniew imieniu
Agencji Bieglych f{.ervielentfrv
,'TAX-2" Sp. z o.o.we Wroclalviu
podmiot uprawniony do baclaniasprawozdarifinansorvychnr 457
Cz{onek Tarzqdu

<fuo;

I lcna PIt,c"ka-J
r rti{zcrvska

Ronr

Nowak
N r e w .2 7 8 6

r.
Wroclaw,
05.06.2013

'TAX-2"
AgencjaBiegtychRetridertlrht,
sip.r o. o.

10

