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OPINIA NIEZALBZI{EGO BIEGT,EGO REWIDENTA

Dla Rady Fundacji i Zarzqdu

FUNDACJA ,,NB ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4"

we Wroclawiu

PrzeprowadziliSmy badanie zalqczonego sprawozdania finansowego za rok 2012 Fundacji

,,Na'ratunek dzieciom z chorob4nowotworowq" we Wroctrawiu z siedzlbq we Wroclawiu,

ul. O. Bujwida 42, takt6re sklada siq:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. bilans sporz4dzony na dzien 31 grudnia 2012 rcku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w

zamYl<a siE sum4: 
23 955 716,2g zr,

3. rachunek wynik6w zarok obrotowy od 1 stycznia20T2 roku do 31 grudnia 2012 roku

wykazujqcy zysk netto w wysokoSci:

4 455 279,67 zl,

4. dodatkowe informacje i objaSnienia.

Za sporz4dzenie zgodnego z obowiqzuj4cymi przepisami sprawozdania finansowego

oru6pru*ozdania z dzialalnoSci odpowiedziainy 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

przewidzir inewustawiezdnia2gwrzesnialgg4r.orachunkowoSci(Dz.U.22009 r.Nr152,

poz. 1223, z pofun. zm.), zwanej dalej ,,ustaw4 o rachunkowoSci" oraz w Rozporz4dzeniu

Ministra Finans6w z dma 15 listopada 2001 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoSci

dla niekt6rych jednostek.niebEd4cych spoikami handlowymi (Dz. U. nr I37, poz" 1539

z pofln. nn.).



Naszym zadamem bytro zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnoSci 
" 

*y^ugui4cymi

zastosowania zasadatm (polityk{ rachunkowoSci tego sprawozdania finansowego

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 stanowi4cych po dstawE j e go sp orz4d zenra.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliSmy
1. rozdzialu 7 ustawy o rachr-rnkowoSci;

stosownie do postanowieri:

2. krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajow4 Radg BieglYch

Rewident6w w Polsce.
Badanie to zaplanowaliSmy i przeprowaclziliSmy w taki spos6b, aby uzyska6 racjonaln4

pewno Si p ozw alaj qcq na wy r aZeni e opinii o sprawo zdaniu'

W szczigolnoSci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnoSci zastosowanej ptzez

Fundacjg polityki rachunkowo3ci i znaczqcych szacunk6w, sprawdzenie - w ptzewalajqcei

mierze"w spos6b wyrywkowy - dowodow i zapis6w ksiqgowych, z kt6rych wynikaj4liczby

i informacje 
"u**i"'* 

sprawozdaniu finansowym, jak i caloSciowq ocenQ sprawozdania

finansowego.
tJwuZamy, Lebadanie 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'ma.iqtkowej Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4" we Wroclawiu

naaiiit 3l grudnia ZbI2r., jaktezjej wyniku finansowego za okres od 01 stycznia 20T2t.

do 31 grudnia 2012 roku;
b) zistato sporz4dzone, zgodnie z wymagai4cymi stosowania zasadami (polityk{

rachunkowo6ci wynikaj4cymi z ustawy o rachunkowoSci i wydanych na jej podstawie

przepis6w wykonawc 
"yih 

otut na podstawie prawicltrowo prowad zonych ksi4g rachunkowych;

"l 
jest ono'zgodne z wplywaj4cymi na treSi sprawozdania finansowego przepisami prawa

i postanowieniami Statutu Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow{'

we Wroclawiu.

r!-
n))

Maria Kwiatkowska nr ew. 2119

Kluczowy biegly rewident przeprowadzaiqcy

Agencji Biegtych Rewident6w ,'TAX-2" Sp. z
podmiot uprawniony do badania sprawozdari

w lmlenlu

o.0. we Wroclawiu
finansowych nr 457

Czlonek.Ztrz4du

,J.??,o J
lrena Ptocka-J atr i szewsl<a

Nr ew."3312 Nr ew. 2786

Wroclaw. dnia 05 czetwca 2013 roku
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R A P O R T
z badania sprawozdania linansowego

na dzieii 31 grudnia 2012 roku

FUNDACJA ooF{A RATUNBK DZInCTOM Z CHOROBA

NOWOTWOROW.{"

z siedziba we Wroclawiu

Baclanie zostato przeprowadzone na podstawie urnowy zawartei lv dniu 19.04.2013 r.

pomiqdzy badanq jeclnostk4 a z\gencj4 Bieglych Rewident6w "TAX 2" Sp. z o.o.

weWroclawiri, ul. BLriwida 31. rvpisan4 na listE podrniot6w uprawnionych do badania

sprawozdaf finansowych za numeren 457.

Badanie zostalo plzeprowaclzone przez biegiego rewidenta Mariq I{wiatkowsk4, nr ewidencyjny

2119, kluczowego bieglego rewiclenta w rozurnieniu art, 2, pkt 5 ustawy z dnia07 maja2009 t"

o biegtrych rewidentach i ich satlorzqdzie . , . (Dz. U. nr 77 z2AA9 t"., poz" 649).

Zarowno pocLniot uprawniony, jak i przeprowadzajqcy w jego imieniu badanie kluczowy biegty

rewident stwier:dzaj4: ze pozostaj4 niezalezni od badanej jednostki, zgodnie z afi. 56 ustawy i
o bieglych rewidentach.



Raport z badcmia sprawozdania,finansov,ego na dzien 3lgrudn

A. CZQSC OGOLNA

I. Dane porz4dkowe i inforrnacje wstppne.

1. Badanie pzeprowadzono w dniach 13 - 14 naia2073 r. w siedzibie Ftindacji 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.

2. Badana Frmdac-ia powstala w 1991 rokr"r. Wpisu do l(rajowego Rejestrr-r S4dowego dokonano
za numerem 0000086210,.zgodnie zpostanowieniem Sqdu Rejonowego dla Wrociawia -

Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy KRS z dnta 31.01.2002 r.

3. Przedmiotem dzialaino:ici Irunclacji jest:
. zagwarantowanie clzieciom chorym na nowotwory nozliwo6ci korzyslanta z wszystkich

Swiatowych osi4gniqd onhologii;
. wszechstronna pomoc dzieciom clotknigtym chorob4no*'otworow4 i ich rodzicom;
. dzialania na rzecz utrzymania wysokiego standardu onkologicznego wiedzy fachowego

personelu medycznego pracuj4ce go z dziecmi chorymi na nowotwory;
r podnoszenie poziomu spoiecznei wiedzy o epidemiologii dzieciEcych nowotwor6w,

o znaczeniu ich wczesnego wykrywania. o mozliwoSciach ich wyleczenia

or az o Sro do wi s k o wltch zagr o|eni ach nowo tworam i.

4. Fundacja nie pror,vacLzi dzittlalnoSci gospodarczej.

5. Fundusz statr-rtowyiednostki na d2ien31.12.2012 r. wynosil I8 449 951,15 zl.

6. ZarzqdFunclacji na dzieri 31.12.2012 r. przedstawial siq nastEpuj4co:
- Prezes Zaruqdu - Agnieszka Aleksandrowicz,
- Wiceprezes Zarz4ciu ds. medycznych * Krzysztof Kalwak.

7. Rejestracja podatkowa w zaklesie podatku oc1 towarow i uslug zostala dol<onana decyzlq
Naczelnika Ulzpdr.r Skarbor.l,ego Wrociar,v Stare Miasto z dnta i9.06.1997 r. Numer identyfikacji
podatkowej j est nastqpuj 4cy :

NiP 897 14 01 390

8. Numer statystyczny w systemie REGON jest nastEpuj4cy:

93  1  533690

9. Sreclnioroczrle zatrudnienie w oi<resie badanym wynioslo 6.5 etatu" w roku poprzednim - 5,75
etatu.

10. Sprawozdanie finansowe Fr"urdacji na dzien 31 grudnia 20i1 roku podlegalo weryfikacji
przez Agencjq Bieglych Rewident6w .,l'AX"* 2" Spolka z o. o., kt6ra w dniu 27.03.2012 r.

wydaia opiniq bez zastrzezeri o prawicilowoici splawozdania llnansowego za 201 1 rok.
Bilans na dzieh 31.12.2011 roku rvykazyi.val po stronie aktywow i pasyw6w sumy

bilansowe w kwocie 19 724 746,12 zl,
Rachunek wynik6w zanykal siq zyskienr netto w kwocie 3 942 870,52 zl.

Sprawozdanie 2a2011 rok zostalo zatwieldzone {Jchwalqnr 0610312012 Rady Fr-urdacji z dnia

27 .03.2012 r,

11. Sprawo zdanie finansowe zostalo zlolone clo Urzqclu Skarbowego Wroclaw Sr6dmie$cie

w dniu 06.06.2012 L. ;

Agencja Bieglych Rev'iclenlrivr, 'TAX-2" sp. z o. o.



Raport z_badanig spt,cntlozclunia-firycm,sctv,ego na dziefi 3l grudnict 201.2 r.

12. Badaniem niniejszym objqto:
. ksiQgi rachunkowe za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. ,
o bilans sporz4dzony na dzieri 31.12.2A12 roku wykaz$qcy po stronie aktyw6w i pasyw6w

obroty w kwocie 23 955 716"28 zl.
o rachunek wynik6w za2AIZ rok zamykai4cy siE zyskiem w kwocie 4 455 279.'67 zl,
r informacjg dodatkow4za 2012 rok,

sporzqdzone zgodnie z przepisami $ 3 rozporu1dzenia z dnia 15 listopada2}}l r. w sprawie
szczeg6lnych zasacl rachunkowodci dla niekt6i'ych jednostek niebqd4cych sp6lkami handlowymi,
nieprowadz4cych dzialalnoSci gospodarczei (Dz. U. nr 137, poz.I539 zpotn. zm.).
Sprawozdanie llnansowe podlega obowi4zkowi badania przez bieglych rewident6w,
na podstawie przepis6w rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnta 23.12.2A04 r. w sprawie
obowi4zku baciania splztwozdafl {'rnt}nsorvych organizacji po|ytku publicznego (Dz. U. nr 285,
po2.2852).

13. Badanie przeprowaclzone zostalo r.l, czESci rnetoci4 wyrywkow4 st4c1, a tal<Ze z uwagi

na ograniczenia'wtaSciwe kazclemu systernolvi kontroli, nie jest mo2liwe unikniqcie tyzyka,

iz pewne nieprar,vicllowo5ci mogty zostac nie wykryte.

14. Nie stanowiio przedmiotu badania wykrycie i wyjaSnienie zdarzen podlegaj4cych

Sciganiu, takich jak plzestqpstrva i naduzycia, a tal<Ze nieprawidlowo$ci wystqpr"rj4cych poza

systemem rachunkowoSci.

15. Nie wyst4pilo ograniczenie zal<resu badania'

16, W trakcie badania biegli nie stwierdzili istotnych biqd6r.v, przypadk6w nadu2y6,

naruszenia przepisow prawa i r-ulowy Spolki.

17. I(ierownictwo Fundacji udzielilo hluczowemu bieglemu rewidentowi informacji

niezbpdnych do sporz4dzenia raportu i rvyrazenia opinii, co zostalo potwierdzone stosownym

o5wiadczen tem Zarz1du Fundac.i i.

18. Niniejszy raport zostai opracowany przez kluczorvego bieglego rewidenta na podstawie

rewizyjnej dokumentacji roboczej, wymaganej ptzez krajowy standard rewizji finansowej,
z uwzglEdnieniem:

- stosownych pr6b badawczych. w tyn pozycji dominuj4cych kwotowo;
- poziomu istotno$ci ustalonego cila sprar,vozclanta finansou'ego;
- zawodowego os4dr-r zgoclnorici zdarzen gospodarczych z operacjami ksiEgowymi,
- w zal<resie rozliczeri podatkowych raport obejmuje badanie stanu rozrachunk6w i ich

zgodno 5c z danymi clekl arou,an ymi przez badan4 j edno stkq.

B. ANAL; ZADTIAN,ALF{OSCT FUNDACJI ,, NA RATUNEK DZIECIOM
z cHoROllA NtlwoTwoRow4"

W 2012 rokr-r Fr,inciac'ja nie pror,r,utlzita dzialalnoSci gospodarczej. Fundacja jest otganrzacjq

pozarz4dow4 prowaclz4c:1 clzialalno$c pozytku publicznego w rozumieniu ristawy z dnia

24 kwietnia2Affi roltt o c'lziaialno5ci pozytku pr"rbliczr"iego i wolontariacie (Dz. U. nr 96,poz.

873 zpoLn. zm.). 
?

Agencj a Bie gl yc h llewi dc n lovr;' TA.Y-2 "



Raport z bodtrnictgtray,ozdctniu,fisttrtsot'r,ego ntr dzieri 3l grudnia 2012 r.

Przychody Fundacji pochodzily w 2012 roku ze zbi6rek i imprez publicznych, dar6w, dotacji.
Dane dotyczqae przyehod6r.v, koszt6w oraz osi4gniEtego wyniku na dzialalnoSci statutowej
oraz wyniku finansowego og6lem w latach 2010 -2012 przedstawia pont2sza tabela:

w tvs. z{

TreSi 2 0 1 0  r 2 0 l l  r 2012 t
Dynar-nika
20t2t2411

Yo

i 2. a
J . 4 , 5 .

Przychody z dzialalnoSci
statutowei 6 525,7 6  5 i 5 , 8 I 651),6 117.6
Koszty dziatalno Sci statutolve 2  0 3 1 . 3 2 103,4 ) 7 9 7 5 t ? ? o

Wvnik na dzialal nosci statLrtor.r 'c 4 494,4 4 472,4 4 862.1 tr0"2
Kosztv administracvine 667.8 1244.9 869,3 69,8
Pozostale przychody 3 87,5 ) 1  ) 3 9,8 r87 "7
Pozostale kosztv 306.8 21,0 1 5 4 5

Przvchody finansowe 370,1 71,0.7 8 1 1 " 1 714,1

Kosztv finansowe o 5 5 1 . 5 ? ? ?  q 454,2
Wvnik finansowv os6iem 4 276,e 3 826,8 4 4 5 5 7 r16.4

c. cz4sc szczEcot,owA

L PRAWIDI-OWOSC I RZETULNOSC KSIAG RACHUI\KOWYCH

1. Zasady prowadzenia rachr-ulkor.vodci.

1.1. Fnndacja prowadzi ksiqgi rachunkowe w oparcir"r o przepisy ustawy z dnia 29 1994 r,
o raclrunkoworici (tekst jednoiit-v: Dz. lJ. nr 152 z 2009 r., poz. 1223 ze zmianamr) oraz
rozporzqdzenia Ministla Finans6w z dnia 15 listopada 2001 w sprawie szczegolnych zasad
rachunkowoSci dla niekt6rych jednostek niebqdqcych spolkami handlowyrni (Dz. U. m \37 , poz.

1539 zpoLn. zm.)

I.2. Prowadzenie rachunkor,voSci i ewidencji podatkowej zostalo powierzone Biuru
Rachunkowemu Elzbieta ltaragieorgopulu z sieclzib4 we Wroctawiu.

1.3. W badanej iednostce stosowany iest (od dnia 01 .A7 .2A10 r.) system finansowy e-nova Firmy
SONETA Sp. z o.o. z l(rakowa.
System finansowo - ksiqgor,vy jest prawidtowy z punktu widzenia przepis6w ustawy
o rachunkowoSci - zapewriar wydrr.rk zestawief obrot6rv i 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
w poszczeg6lnych ol<resach ot'ilz nafastajipo. '

1.4. Dla Fr"rndacji ..Na ratuneli dzieciom z chorob4 nowotworow4-' usta{ono roli obrotowy, kt6ry
pokrywa siq z rokiem kalendarzowym"

2. Metociy wyceny akrywtiw i pasyu,6w or:az przychod6w i kosztow przl,jEte do stosowania:

2.1. Rachunek wynik6w sporzqclzany jest zgodnie z Rozporzqdzeniem Min. Fin. z dnia

15 listopad a200I r. lv splaw'ie szczegolt'rych zasaci rachturkowosci.

2.2. Fundacja plowaclzi erviclenciqr koszt6rv dzialalnoSci poclstawowej w uktadzie rodzajowym.

4
Agencja Bieglych Reu,iclentrivr, 'TAX-2 " sp. z o. o



Raport z badania sp/(uvvozdaniu.finun,sott,ego lta dziefi 3Igl.udnis 2012 r,

2.3. Sroclki tlwale r,r,yceniane s4 w cenie nabycia. Dla drodkow trwalych o wagtoSci powyZej
3 500,00 zl do naliczenia umorzenia i amortyzacji przyjEto stawki amortyzacyjne wynikaj4ce
z ustawy z clnia 15.02;1992 t. o podatkr-r dochodowym od os6b prawnycl-r (Dz. U. 22A00 r. nr
54,poz. 654 z po2n. zrn.). Slodki trw'ale Lllnarzane s4 wedlug metody liniowej.
Skladniki maj4tkr"r o przewidywanym oklesie uzytkowania nie przekraczaj4cyrn jednego roku
oraz warto5ci pocz4tkowej nie przekraczai4cej 1.000,00 zl zaliczane s4 do kosztu zakupu
material6w w miesi4clr oddania do r-rzytkowania. Srodki trwale o wartoSci powyzej 1 000,00 zt
do 3 500,00 zl utnarzane s4 jednolazowo w miesi4cu, w kt6r'ym oddano je do ekspioatacji.
Do Srodk6w trwalycb zalicza siq r6wniez Srodl<i trwale zakupione ze Srodk6w Fundacji,
przekazane do uzytkowania na poclstawie Lllnowy trLyczema do szpitaia i kliniki. Amortyzacja
tych skladniliow mai4tkowych dokonywana jest jednorazowo w miesi4cu przekazama tch
uzytkownikowi, rv ci qzar dzialalno Sci statuto rvej .

2.4. Nakiaciy na Srociki trw'ale w buciowie wycenia siE wedtug cen nabycia lub kosztu
wytworzenia.

2.5. Fundacja rlie posiada z.iptlso\v materialowych. MateriaJy zakupywane przez Fr"rndacjg
obci4zaj4koszty administracy.jne i koszti, dzialtllno5ci statutowej w dacie zaliupt-t.

2.6. Naleznolici wyceniane s4 wedlLrg kwoty wymagaj4c ej zaplaty. NaleznoSci i zobowi4zanta
oraz Srodki pieniEzne wyrazone w walutach obcych, na dziefl bilansowy wyceniane s4 wedlug
Sredniego kursu Nalodowego Banku Polskiego.

2.7. Srodki pieniqzne wycett iane sq wecllLrg wartoSci nolninalnej.

2.8. Zobowrqzania wyceniane s4 wedh-rg kwot wymagaj4cych zaplaty w dniu bilansowym"

3. Rozliczenia rliqdz-yokresowe oraz rezerwy na zobowi4zania wyceniane s4 wedlug
rzeczyw rscie pon i e s i or.r yci.i w),cl atk 6 rv przewid ywanych ho szt6w do poniesienia.

4. PrawidlowoSi liurl<cjonowania plzyjqtych zasacl rachr-inhowo5ci oraz ich zgodnoSi
z obowi4zr-rj4cymi przepisami praw?] byla przedn"riotem badania 2rodlowego.

5 . Zasady pror,vadze ni a i nwenku y zacj r sklaclni kow r:n aj 4tkowycli.

W okresie objqtynr badauiem plzepL'owadzona zostala inwentaryzacja Srodh6w pienigznych
wkasie wedlug stanu na cl2ien31.12.2012 L. Biegly rewiclent nie uczestniczyl w inwentaryzacji,
ze wzglEdr-r na poZnie"isz,v l.ennin zaw:u'cia Lmrowy o badar-rie sprawozdarria tiuansowego"

6. Na podstawie przyjEtego poziomu istotnoSci ustalonego odpowiednio dla istniejqcego
stopnia ryzyl<a,lnozna stwierdzii. ze zweryfikowane sprawozdanie przedstawia wlaSciwy obraz
dzialalno5ci jednostki oraz stanu tinansowego i maj4tkowego na koniec 2012 roku.

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



Raport z badcinia spryrvvpzclcnict..finctnsoyrtego na dziefi 3I grudnia 20I2 r.

III. RZETELII{OSC T POPRAWNOSC UJECIA POSZ;CT.F'GOLNYCH SKI,ADNIKOW
MAJATKOWYCH - AKTYWOW ODR4riUlr DLAKAhDEJ GRUP.!. Brr-FANSOWEJ

A. AKTYWA TRWAtr-E

L WartoSci niematelialne i prawne

Na powylszq kwotE skiada siQ wartoS6 zakupionego oprogramowania.
z ewidencj4 ksiqgow4.
W ci4gu 2012 roku waltoSc brulto wartoSci niematedalnych
i prawnych nie ulegla zmianie i wynosi na dzien 31.12.2012 r.
Zmiana stanu amorty zacit skum ul owanej :
Stan na 31.12.2011 r.
Zwiqkszenie - anroltyzacja zt2012 r.
Stan na 31.12.2012 r.
Saldo prawidlor.r,e.

II. Rzeczowe aktvwa tnvate

6 569 008,49

350,00

Saldo zgodne

64 189,00

63 686,50
152,50

63 839,00

5 885 103,60

Kwota powyasza st:rnor,r,i wartodi netto Srodk6w trwaiycli na dzieri bilansowy i ustalona zostala
w om6wiony ponizei spos6b :
- wartoSd pocz4tkowa
- umorzenie
- wafioSd netto
- Srodki trwale w budowie
razem tzeczow-e aklywa tru,ale
Rzeczowy maj4tek trwal,v jest
o dotychczasowe urnorzenie.
W toku badania stw'ierdzoiro, ze istotne zrniany stanu rzeczowego maj4tku trwatego zostaly
zweryfikowane i odr-iiesione do dokumentacii Zr'odlowej.

IV. Inwestycje dh,rgoterminowe 683 554,89

Dotyczq nabytych jednostek uczestnictwa w IDEA PREMIUM Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwart-v Zwykiy" r.vycenionych na clzieh bilansowy wedlug ceny rynkowej
na dzien 31.I2.20I2 r. Saldo zsoclne z potwierdzeniem IDEA TFI na dzieA 31.\2.2012 r.

B" AKTYWA OBROTOWE

I. Zapasy !

II. NaleznoSci kr6tkoterm inoive

1 702 036,89
3 607 562,47
4 094 474,42
1.790 629,18
5 885 103,60

wyceniany wedlurg ceny nabycia pomniejszonej

t7 377 940,25

nie wystqpuj4

44 379,03

Dotycz4 naiezno6ci z t1'tr"rtu rozrachunicnrv klajowych z tytulr"r kar-rcji, dostaw pomniejszonych
o odpisy aktualizr"rj4ce w kwocie 9 648,67 oraz naclplat zobowiqzan.
Salda prawid.iowe, ivynikajq z doliumentac.ii ksiqgowej. Saldo zgodne z ewidencj4 ksiEgow4.

III. Inwestycj e krotkoterminowe

Agencj a B ie glvc h Rew id e n I ri vv sp. z 0. 0.

t7 333 56r,22



Stan Srodk6w pieniqznyclr lv karsie zostal potwierdzony inwentaryzacjtl. Salda rachunk6w
bankowych zostaty potwier:dzone pruez oddzialy banl<6r.r,. Lokaty powiEkszono o naliczone
do dnia bilansowego odsetki w kwocie 153 142,50 zl.
Wycena Srodk,iw pieniqznych dokonywana jest wg wartoSci norninalnej. Srodki pienigzne
w dewizacir zoste'Lly pLawidlbwo \ /ycenione na dzieri bilansowy wedlug Sredniego kursu NBP.

C. Krdthoterminowe rozliczenia mipdiyokresowe

DotyczqrozliczanS'ch u,czasie liosztcilv Lrbezpieczeri. Salclo prawidlowe.

AKTYWA RAZEM

I767,54

23 955 716,28

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

Raport z badania sprawozclctn ia .finrnsoyvego rttt d:ieti 3 I gt'udtt iu 20 I 2 r.

P owyZsza kwota dotyczy $roel ktlr,v pi eni qZnych
w tym:
- Srodki pieniq2ne w ktrsie
- Srodki pieniqzne nzr rachunkach banl<oi.r'ych biez4cych i depozyty

" 
tn 210.54

t7 314 350,68

22 905 230,82

1 8  4 4 9  9 5 1 , 1 5

siE o kwotq 3 942 870,52 zl, ztylrutu wyniku

4 455 279,61

1 050 485,46

nie wystqpuj4

587 996,3r

482 499,57

13 460,80

92 035,94

nie wystqpuj4

462 489,15

A. FUNDUSZE WI-AS]',IE

I. Fundusz statutowy

Fundr,rsz stntllto\ /y w 2012 rol<r-r zwiqkszyl
finanso'uvego za rok 2011 .

il. Wynik grpilnssq,y netto

B. Zobowi4zania i rezerwy na zoborvi4zania

L Zobowt'qzania cllr-igoternrinowe

I l .  Zobou i4zarr i l  l t lo t l< t i tc t  r r t i r tuwc

Na kwotg zob ow t4zaii kr6 tko t erm ino r,vy c h skl zrd aj 4 s i q zo b owi Uzanta'.
a) z tltul-r,r dostaw i uslug

b) z ty'tr.rlp poclatkow, cel, ubezpieczehi innych $wiaclczeri

c) rozhczenia kont iruiennych

3. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia miqdzyolc'esowe

Salda zobowialzari plarvicllorve" zgoclne z ewidencj4 ksiqgow4. Do dnia badania zobowi4zania
z tytuiu uslug oraz zobowi4zania bi.rclzetor.r'e zostaly w caioSci rozliczone.

Agencja Bieg'lych |lev,identiv' '7-4,\'-)" sp. : o. o



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

Dotyczq otrzymanej dotacji z Urzgdu Marszatkowskiego Wojew6dztwa DolnoSl4skiego
ze $rodk6w PFRO|{ na clofinansowanie rob6t bLrdowlanybh, dotycz4cych obiekt6w sluz4cych
rehabilitacji (Umorva m' DS - N/1927109 z dnia 10 sierpnia 2009 L.) rozliczanej w czasie
w wysokoSci naliczonego trnrolzeuia.

PASYWA RAZEIVT 23 955 7T6,28

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

A. Przychocly z clzialalno3ci statutolvej
Ol<res ubiegty

%

Przychody okreflone statutem
w tym:
- Przychody z dzialalno5ci nieodplatnej pozytkr-r pr"rblicznego

Na powyzsz4 krvotq skladai4 siE otrzymane plzychody z dzialalnoSci statr-rtowej
' o darowizny IoA z pockrtku ciochodowego

o darorvizn
o wplaty na konta imienne
o darowizn na budou,E nowej kliniki
o przychodow z koncet'tow. imprez masowych, kwest i innych

Saldo zgodne z ewidencj4 ksiEgow4

- Przychody z dziartalnoSci odplatnej pozytkr"r publicznego

Dotyczq odplatno6ci rodzictiw za wynajem mieszkaf, przychod6w z
pomieszczeri na przychodniE.

B. Koszty realizacji ztrdtn statutowych
Ol<res r"rbiegty

,

i. Koszty' realizac.ii z.ttdafstatutor.vych dzialalnofcinieodplatnej
poz)'tku pLrbIiczuego

Dotycz4 poniesionych hoszlriw na lealizacj q zadat statutowycl-r dzialalnoSci:
. pomoc indyr,l idualn4 dla clzieci z l<ont imiennych
. dofinansowanie kliniki - leki, selwis urz4dzeri
o dofinansowanie kliniki - zakup Slodk6r,v tlr,valych i w1'posazenia
o koszty organizacji itnplez masowvch
o koszty remont6w hliniki
o koszty utrzymania niieszltari clo czasowego pobytu, Domu Nadziei
. rozw6j naukowy kadry
o Marketing ( buclor,va nowej kliniki, darowizny 1%)
o inne

7 659 665,98
6 515 807,93

TT7,56

7 659 665,98

7 597 136,19
w formie:
4 727 419,70

924 63r,48
r 352 988,59

51.2 054,56
19 98r,86

62 529,79

tytulr-r najmu

2 797 539,80
2103 401,62

133,00

2 562 524,75

1 605 747,68
64 4),5.59
7 193,50

1 2  8 8 9 , 1 0
35 053,51
72185,46

a< q)"7 <)
t J  r -  t  ) J 2

498 369,12
220 143,21

Agencja Bieglych l?*videnl(vt, 'TAK2" sp. z o. o.
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2.

C.

I(oszty realizaci i zaclan statutowych clzialalnoSci od platnej
pozl.tku publicznego

Wynik linansox,y na dzialnlnodci statutowej
Ohres Lrbiegly

%

I(oszty administr*cy.i ne
'Okles 

ubiegiy
%

- zuLycie rrateriril6u,i energii
- uslugi obce

pociatki ioptaty
wynagrodzenia oraz trbezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia
pozosta.ie

435 015,05

4 862126,18
4 412 406,31

1  1  0 , 1 9

869 310,46
r 244 911,44

69,83

62 r41,85
275 544,40

832,61
474 036,92
56 754,62

12 504,48
20 005,00

7  ? ? 1  { q
t  J L t ) J /

t54 456,92

i  53 836,68
620,24

811 650,97

234 561,17

81.79,02

208 845,02

1 7  5 1 8 , 3 1
18,82

D.

wtym:

Koszty administracyjne ustalono prai,vidlorvo i kompletnie. Podstawa wynagrodzef
do ustalenia wysokoSci skladek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, jak

r6wniez na Fundusz Pncy i Funcl,rsz Gwarantowanych Swiadczefi Pracowniczych jest

prawidtowa. Pozostate koszty roclzaiowe ujpto w sprawozdaniu finansowym prawidlowo
i kompletnie.

E. Pozostale przychody

Na powyzsz4kwotE sklada.i4 sip:
- zrozliczen miqdzyokresowych - dotacja w wysokoSci naliczonego
umorzenia
- otrzymane odszkodowanie
- pozostate

F. Pozostale koszty

Dotyczq:
- przekazattvult dlr ' ,- ' t t  iztt
- pozostalych liosztow

G. Przychody finansorve

D oty czqod setek od Srodk6w pieniqznych

H Kosztyfinansolve

Dotycz4:
- ujemnych roznic kut'sowych
- koszt6w z tytnlu wyceny na dzieri bilar-rsowy jednostek uczestnictwa
w fundr"rszach inrvestycyj n yc h
- wyniku na sprzeclaz,v jecinostel< itcze stnictwa w funduszach
inwestycyjnycli
- odsetek

39 831,07

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



Raport z badctnia sprnt,ozclanict,.firten,stnrego no dzigfi J I grudnia 2012 r.

I. Wynik finansorvy brutto na caloksztalcie dzialalnoSci
Okles ubiegly

%

Wynik z d arzeit na clzw y cztj nych

Wynik finansony ogdlem
Okles Lrbiegiy

, o/^

K.

4 455 279,67
3 826 808,49

116,42

nie wystgpuje

4 455 279,67
3 826 808,49

1r6,42

V. INFORMACJA I}ODATI{OWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja spolz4dzila na clzien 31 grudnia 2012 roku infbrmacjE dodatkow4
do sprawozdania finansowego. zgodnie 'z afi. 48 ustawy o rachunkowoici oraz przepisami

$ 3 ust.6 rczporz,qdzenia Ministra Finansow. Informacja zawiera wszystkie dane i wyjaSnienia
niezbqdne do prawidlowego' przec{stawienia sytuacji maj4tkowej, wyniku finansowego
oraz rentowno6ci Fundacji za okres od dnia 01 .01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
Dane zawarte w infbrmacji wynikaj4 z ewidencji ksiqgowej i pozaksiqgowej, s4 zgodne
ze stanem faktycznym araz z danyni pozostalych skladnil<6w sprawozdania finansowego.

o. usralENrA KoNCow[

Podsumowanie wynikow badania zawiera opinia, bpd4ca odrEbnym dokumentem.
Raport niniejszy zawiera koiejno ponumerowanych 10 stron podpisanych przez kluczowego
bieglego rewidenta.

Integraln4 czE6i dokumentac'j i stauowiil:
o  b i lans na dz ier i  3  l .  12.2012 r 'oku.
o rachuneli wynrkov,, za olg'es od 0 I "0 1 .2012 r. do 31.122012 r.,
o informacja dodatkowa do sprawozclania finansowego za okres od 01.0i .2012 r.
do 31.12.2012 rok,

// rt
Maria Kwiathowska nr ewicl.2119 .1fu{

T
Kluczoty biegiy rewident przeprowadzaj4cy baclanie w imieniu

Agencji Bieglych f{.ervielentfrv ,'TAX-2" Sp. z o.o. we Wroclalviu
podmiot uprawniony do baclania sprawozdari finansorvych nr 457

Cz{onek Tarzqdu

<fuo;
I lcna P It,c"ka-J r rt i{zcrvska Ronr Nowak

Nr  ew.2786

Wroclaw, 05.06.2013 r.
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