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FUNDACJA ,,Na ratunpk dzieciom z chorob4 nowotworowQ"

trve Wroclawiu

PrzeprowadziliSmy badanie zalqczoryego sprawozdania finansowego za rck 2013 Fundacji
,,Na ratunek dzieciom z.cholgbl noyotworow4" we Wroclawiu i siedztbq we Wroclawiu,
ul. O. Bujwida 42,nakt6re sklada si{:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. bilans sporuqdzony nadziert
zamyka sig sum4:

3l grudnia 2013 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w

25 338 377,51 zl,

3. rachunek wynik6w zarok obrotprvy od 1 stycznia2013 roku do 31 grudnia 2013
wykazuj4cy zysk netto w wysokoSci:

roku

| 626 272,23 zl,

4. dodatkowe informacje i objaSnienia.

za sporzqdzenie ,g,o91.9o 
.2. 

oll,wiwujqcymi przepisami sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z dzialalnosci odpfwi edzialny jeit Zarz4d Fundacji ,,Na ratunek dzieciom
z chorob4nowotworowq" we Wrocla]rviu
Zayqd Fundacji ,,Na ratunek dzi$ciom z chorob4 nowotworow4" we Wroclawiu jest
zobowiqzarty do za.new1ie.ni1- utiy sprawozdanie finansowe spelnialo wymaganiaprzewidziane w ustarvi e 1 !n1a.29 

wrjzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.IJ. z 2013 r., poz.3-30, z p6in' zm'), zwanej dalej l,y:1ul*a o rachunkowosci" oraz w RozporzqdzeniuMinistra
Finans6w z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegolnych turui raclunkowosci dla
lt:[:g 

jednostek niebEd4cvch pp6rkami handlowyii (oz. u. nr r37, poz. 1539zp62n. zm.).



Naszym zadaniem bylo
zastosowania zasadarni
oraz czy rzetelnie i jasno
majqtkowq i finansow6 jak tez
rachunkowych stanowi4cych podsta

Badanie sprawozdania finansowego
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2. krajowych standard6w rewizji
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Badanie to zaplanowaliSmy i prze
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Fundacjg polityki rachunkowoSci i
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i informacje zawarte w sprawo
finansowego.
U w aiamy, 2e b adanie do starczylo
Naszym zdaniem, zbadane sprawo
a) przedstawia ruetelnie i jasno
i maj4tkowej Fundacji ,,Na
na dzien 31 grudnia 2013 r., jak tez
do 3l grudnia 2013 roku;
b) zostalq sporz4dzone, zgodnie
rachunkowoSci wynikaj4cymi z usta
przepis6w wykonawczych onz na
c) jest ono zgodne z wplywajqc
i postanowieniami Statutu
we Wroclawiu.

Wroclaw, dnia 15.05.2014 roku
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ono, we wszystkich
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z wymagaj4cymi stosowania zasadami (polityka)
o rachunkowoSci i wydanych na jej podstawie

ie prawidlowo prowad zony ch ksiqg rachunkowych;
na treSd sprawozdania finansowego przepisami prawa

i ,,Na ratunek dzieciom z choroba nowotworowa',

zgodno6ci z wymagaj4cymi
sprawozdania finansowego

istotnych aspektach, sytuacjE
oraz o prawidlowoSci ksi4g

Kwiatkowska nr ew.2ne /f
V I

/
Kluczowy biegly przeprowadzajqcy badanie w imieniu

Agencji Biegtych Rew ttfw ,,TAX-2" Sp. z o.o. we Wroclawiu
podmiot uprawniony badania sprawozdafi finansowych nr 457

Czlonek

Nr ew. 331

Prezes 4q"q0u
i l|t}..t

RomuMda No\ak
Nr ew. 2786 t



ENCJA BIEGI.Y H REWIDENTOW,,TAX-2" Sp. z o. o.

50-368 Wrocla, ul. Bujwida 3 1, tel. (7l) 329-3s-49
NrP 895-00-19-403

R A P O  R T
z bad,an sprawozdania fi nansowego

n a d 31 grudnia2013 roku

FUNDACJA 'NA TUNEK DZIECIOM Z CHOROB^{
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bq we Wroclawiu
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pomiEdzy badan4 jednostk4 gencj4
w e W iu, ul. Bujwida
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podstawie umowy zawartej w dniu 21.03.2014 r
Bieglych Rewident6w "TAX1'' Sp. z o. o.
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457.

Badanie przeprowadzone bieglego rewidenta MariE Kwiatkowsk% nr ewidencyjny
2tt9, bieglego rewi
o bieglych h i i c h
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ierdzajq, 2e pozostajq



I. Dane porz4dkowe i informacje lvstppne.

1. Badanie przeprorydzln_o w {niach 03, 14 kwietnia 2014 r. w siedzibie Fundacji
we Wroclawit przy ul._O _lujwidal 42 oraz w dniach 05,12 maja 2014 r. w siedzibie Agencji
Biegtych Rewident6w ,,TAX -2" Spl z o. o.

2. BadanaFundacja powstala w 19fl1 roku. Wpisu do Krajowego Rejestru S4dowego dokonano
za numerem 0000086210, zgodnif zpostanowieniem S4du Rejonowego dla *roclawia -
Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarcly KRS z dnia3l.0l.2002 r.

A. CZ4SC OGOLNA

3. Przedmiotem dzialalnoSci
. zagwarantowanie dzieciom

Swiatowych osi4gnig6 onkol
na nowotwory mozliwoSci korzystania z wszystkich

o wszechstronna pomoc dzieci dotknigtym chorobE nowotworow4 i ich rodzicom;
o dzialania na tzecz utrzym a wysokiego standardu onkologicznego wiedzy fachowego

personelu medycznego prac qcego z dziecmi chorymi na nowotwory;
o podnoszenie poziomu j wiedzy o epidemiologii dzieciEcych

o znaczeniu ich wykrywania, o moZliwoSciach ich
nowotwo16w,

wyleczenia
otazo Srodowiskowvch niach nowotworami.

4. Fundacja nie prowadzi dzialalnoSpi gospodarczej.

5. Fundusz statutowy jednostki na d4ieh3l.l2.20l3 r. wynosil 22 905 230,82 zl.

6. Zarzqd Fundacji na dzien 3I.12. 13 r. przedstawial sip nastEpujqco:
- Prezes Zarz4du- Agnieszka CZ,
- Wiceprezes Zarzqdu ds. medy

Do dnia zakofrczenia badania sktrad
ych - Krzysztof Kalwak.

u nie ulegl zmianie.
Sklad Rady Fundacji:
- Alicja Chybicka,
- GrzegoruDzik,
- Waldemar Golgbiowski,
- Ewa Gorczyriska,
- Boguslaw Jankowski,
- Bernarda Kazanowska.
- Maciej Mazur,
- Jan Miodek,
- Wojciech Pietras,
- leruy Fok6j,
- Stanislaw R6zanski.

2
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7 Rejestracja podatkowa w zal<resie podatku od towar6w i uslug zostala dokonana decyzjq
Naczelnika Urzgdu Skarbowego Wrfclaw Stare Miasto z dnia 19,06.1997 r. Numer identyfrkacji
podatkowej NIP jest nastEpujqcy:

- Macioj Sygit.

7. Rejestracja podatkowa w zakres{

Agencj a Bieglych Rewident6w'TAX-2 "



9. Srednioro czne zatrudnienie w okresie badanym wynioslo 7 etat6w,w roku poprzednim - 6,5
etatu.

10' Sprawozdanie finansowe Fundacji na dzien 3l grudnia 2012 roku podlegalo weryfikacji
przez Agencjg Bieglych Rewidentcw ,,TAX - 2" spOlka z 0,0,, kt6ra w onru 05,06,20n;.
wydala opiniq bezzastrzeZerl o prawidlowodci sprawozdania finansow ego za2012 rck.
Bilans na dzieh 3I.12.2012 roku wykazywal po stronie aktywZw i pasyw6w sumy
bilansowe w kwocie j:-g55 716,2g zi,
Rachunek wynik6w zamykal sig zyskiem netto w kwocie 4 455 279,67 zl.
Sprawozdanie za2012 rok zostalo zatwierdzone Uchwalqnr 312013 Rady Fundacji z dnia
12.06.2013 r.

I 1. Sprawozdanie finansowe zostalo:
- zlo2one do UrzEdu Skarbowego Wroclaw Sr6dmieScie w dniu 13.06.2013 r.;
- wyslane - do Ministerstwa Zdrowiaw dniu 31.07.2013 r.;

Departament Po2ytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej potwierdzil
zamieszczenie sprawozdania finansowego Fundacji za20l3 rok w bazie sprawozdafi organizacji
pozytku publicznego dnia 09.07.201'.1 r.

12. Badaniem niniejszym objgto:
. ksiqgi rachunkowe za okres od 1.01 .2013 r. do 31. 12.2013 r. ,
o bilans sporz4dzony na dziea'3r.12.2013 roku wykazuiacy po stronie

obroty w kwocie
o rachunek wynik6w za20r3 rok zamykaiqcy siE zyskiem w kwocie
o informacjg dodatkowqza20l3 rok,

sporzqdzone zgodnie z przepisami $ 3 rozporzqdzenia z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie
szczegSlnych zasad rachunkowoSci clla niekt6rych jednostek niebEd4cych sp6lkami handlo mi,
nieprowadz4cych dzialalnosci gospodarczej (Dz.lJ. nr 137, poz. 1539-z p6in. 2m.1.
Sprawozdanie finansowe nie podllega obowi4zkowi badania prr"i bieglych rewident6w,
na podstawie przepis6w rozporzqdzenia Ministra Finans6w z diia 23.12.1004 r. w sprawie
obowi4Tku badania sprawozdari finansowych orgmizacji pozy.tku publicznego (Dz. U. nr 285,
po2.2852).
wyboru podmiotu - Agencji Bieglych Rewident6w,,TAX-2" sp.zo.o. - uprawnionego
do badania sprawozdania finansowego Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4',
we Wroclawiu za rok 2013 dokonerno Uchwalqnr 310312014 z dnia 05.03.2014 r. Zarzadu
Fundacji.

13. Badanie przeprowadzone zostalo w czgsci metod4 wyrywkow4 st4d, a tak1e z uwagi
na ograniczenia wlaficiwe kazdemu systemowi kontroli, nie jest mozliwe unikniEcie ,ytyl{u,
i2 pewne nieprawidlowoSci mogly zosta(, nie wykryte.

14. Nie stanowilo przedmiotu badania wykrycie i wyja6nienie zdarzefpodlegajqcych Sciganiu,
takich jak przestgpstwa i naduzycia, a tak2e nieprawidlowoSci wystgpuj4cyJh potu systemem
rachunkowodci.

15. Nie wystqpilo ograniczenie zakresu badania.

16. W trakcie badania biegli nie stwierdzili istotnych blEd6w, przypadkow nadu1y(,naruszenia
przepis6w prawa i umowy Sp6lki.

aktyw6w i pasyw6w
25 338 377,51 zl,
| 626 272,23 zN,

J
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I /. Klerowructwo Fundac.lt udlielilo kluczowemu bieglemu rewidentowi informacji
ni.rbgdnvth do tpotradzenla raporltu i wyrazenia opinii, co zostalo potwierdzone stosownym

17.Kieroiwnictwo Fundacji Iel kluczowemu

o Swiadczerr iem Zaruqdu Fundacj i.

w

TreSi 20ll r. 2012 r. 2013 r.
Dynamika
201312012

Vo

I 2. 3 . 4. 5 .
Przychody z dzialalno Sci
statutowei 6  51s .8 I 659.6 6 465,6 84.41
Koszty dzialalnoSci statutowei 2 t03,4 2 797,5 2 985,3 106,71
Wynik na dzia\alnoSci statutowei 4 412.4 4 862.1 3 480,3 71.58
Ko szty adrnini stracyi ne 1244.9 869.3 809,7 93.r4
Pozostale przychody 21.2 39,8 43,r 108,29
Pozostale kosztv 21,0 r54.5 1 847,9
Przychody finansowe 710,7 8 1 1 . 1 887.7 109,44
Kosztv finansowe 5 1 , 5 233.9 88,9 38.01
Wynik fin4nsowy og6lem brutto 3 826.8 4 455,3 r 664,6 37,36
Podatek dochodowv od os6b
prawnych 38.4
Wynik finansowy og6lem netto 3 826,8 4 455.3 1626,3 36.50

ilodq,

18. Niniejszy raport zostal opracolu/any przez kluczowego bieglego rewidenta na podstawie
rewizyjnej dokumentacji roboczej, wymaganej przez krajowy standard rewizji finansowej,
z uwzglgdnieniem:
- stosownych pr6b badawczych, vl'tym pozycji dominujqcych kwotowo;
- poziomu istotnoSci ustalonego dfa sprawozdaniafinansowego;
- zawodowego osqdu zgodnoSci zfarzeh gospodarczy ch z operacj ami ksiggowymi;
- w zakresie rozliczeri podatkolvych raport obejmuje badanie stanu rozrachunk6w i ich

zgodnoSd z danymi dekl arowanym i frzez badan4 j edno stkg.

B. ANALIZADZIAT.ALNOSCI FUNDACJI ,, NA RATUNEK DZIECIOM
z cHoRoB,t NoworwoRow]A"

W 2013 roku Fundacja nie prowapzila dzialalnoSci gospodarczej. Fundacja jest organizacjq
pozarzqdowq prowadz4cq dziatalnp3d pozytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o dzialalno{ci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. w 96, poz.
873 zp6in.zm.).
Przychody Fundacji pochodzily w 2Q13 roku ze zbi6rek i imprez publicznych, dar6w, dotacji.
Dane dotyczqce przychod6w, kosztpw oraz osi4gnigtego wyniku na dzia\alnoSci statutowej
oraz wyniku finansowego og6lem w latach 20lI -2013 przedstawia ponilszatabela:

4
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c. czqSc szczucor,owA

r. pRAwrDrowosc r RZETETNOSC KSI4G RACHUNKOWYCH

1. Zasady prowadzenia rachunkowoSci.

1.1. Fundacja prowadzi ksiggi rachunkowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 1994 r,
o rachunkowoSci (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zmianaml) oraz rczporz4dzenia Ministra
Finans6w z dnia 15 listopada200l w sprawie szczegolnych zasad rachunkowodci dla niekt6rych
jednostek niebEd4cych sp6lkami hanLdlowymi (Dz. u. nr 137, poz.1539 zp6An. zm)

1.2. Prowadzenie rachunkowoSci i ewidencji podatkowej zostalo powierzone na podstawie
zawartei umowy Biuru Rachunkowemu El2bieta Karagieorgopulu z siedzib4we Wroclawiu.

1.3. W badanej jednostce stosowany jest (od dnia 01 .07.2010 r.) system finansowy e-nova Firmy
SONETA Sp. z o.o. z Krakowa.
System finansowo - ksiggowy jest prawidlowy z punktu widzenia przepis6w ustawy
o rachunkowoSci - zapewnia wydruk zestawief obrot6w i sald, kont ksiEgi gl6wnej (syntetyka),
ksi4g pomocniczych (analityka), na koniec kazdego okresu sprawozdawczego. Dzienniki
obrot6w w kazdym okresie byly zgodne z obrotamiw poszczeg6lnych okresach <lraz narastaj4co.

L4. Dla Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4" ustalono rok obrotowy, kt6ry
pokrywa sig z rokiem kalendarzowym.

2. Metody wyceny aktyw6w i pasy'w6w orazprzychod6w i koszt6w przyjEte do stosowania:

2.1. Rachunek wynik6w sporzEdzany jest zgodnie z Rozporz4dzeniem Min. Fin. z dnia
15 listopada2D}I r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoSci.

2.2. Fundacja prowadzi ewidencjE koszt6w dzialalnoSci podstawowej w ukladzie rodzajowym.

2.3. Srodki trwale wyceniane s4 w cenie nabycia. Dla Srodk6w trwalych o wartoSci powyZej
3 500,00 zl do naliczenia umoruenia i amortyzacji przyjEto stawki amortyzacyjne wynikaj4ce
z ustawy z dnia 15.02.199.2 r. o podatku dochodowym od os6b prawnych (Dz.IJ. z 2000 r. nr
54,po2.654 zp62n. zm.). Srodki trwale umarzane s4wedlug metody liniowej.
Skladniki majQtku o przewidywanym okresie uzytkowania nie przel<raczaj4cym jednego roku
oraz wattoSci pocz4tkowej nie przelcraczaj4cej 1.000,00 zl zaliczane s4 do kosztu zakupu
material6w w miesi4cu oddania do u2ytkowania. Srodki trwale o wartoSci powyzej 1 000,00 zl
do 3 500,00 zlumarzane s4jednordZsvsl w miesi4cu, w kt6rym oddano je doeksploatacji.
Do Srodk6w trwalych zalicza siE r6wnie2 Srodki trwale zakupione ze Srodk6w Fundacji,
przekazane do uZytkowania na podr;tawie umowy uayczenia do szpitala i kliniki. Amortyzaija
tych skladnik6w maj4tkowych dokonywana jest jednorazowo w miesi4cu przekazania iih
uZytkownikowi, w cipzar dzialalnoSci statutowej .

2.4. Naklady na Srodki trwale w budowie wycenia sig wedlug cen nabycia lub kosztu
wytworzenia.

2.5. Fundacja nie posiada zapas6w materialowych. Materialy zakupywane przez Fundacjg
obcia;zajqkoszty administracyjne i koszty dzialalnoSci statutowej w dacie zakupu"

2.6. Nale2noSci wyceniane s4weillug kwoty wymagaj4cej zaplaty.NaleznoSci i zobowi4zania
oraz Srodki pienipZne wyrazone w walutach obcych, na dzien bilansowy wyceniane 14 *Ldhrg
Sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego.

2.7. Zobowiqzarria wyceniane s4wedlug kwot wymagaj4cych zaplaty.

eAgencja Bieglych Rewidentdw 'TAX-2" sp. z o. o.



2-8. Srodki pienipzne wyceniane sxwedlug wartosci nominalnej.

3. Rozliczenia migdzyokresowe praz zobowiqzaniaJ. r\uzrruzcrua mlQqzyoKresowe prv rczeru,ry na zobowiqzania wyceniane

rfr e9frllTlil9i n runi milnyil vrydntlillilr ruewidywnnyclt toutow do poniuslonia
sE wedlug

A. AKTYWA TRWAI,E

I. WartoSci niematerialne i prawne

Na powyzsz4 kwotg sklada siQ wartoSd zakupionego oprogramowania. Saldo zgodne
z ewidencj4ksiggow4.
W ci4gu 2013 roku zmiany wartoSci] niematerialnych i prawnych przedstawiaj4 sig nastqpuj4co:

WartoSi brutto wartoSci niematerialirych i prawnych:
Stan na 31.12.2012 r.
Zwigkszenie-zakupprogram6wkognputerolvych
Stan na 31.12.2013 r.
Zmiarn stanu amortyzacji skumulovyanei :

4. PrawidlowoSi funkcjonowania pnyjgtych zasad rachunkowoSci oraz ich zgodnoSi
z obowi4zujQcymi przepisami prawp byla pnedmiotem badania Zr6dlowego. Nie stwiirdzono
nieprawidlowoSci.

5. Zasady prowadzenia inwentaryzapji skladnik6w maj qtkowych.

W okresie objEtym badaniem przpprowadzona zostala inwentaryzacja Srodk6w pienig2nych
w kasie wedlug stan-u na dziert 31.17.2013 r. Biegly rewident nie uczestniczyl w inwintaryzacji,
ze wzglgdu na p6zniejszy terminzalyarciaumowy o badanie sprawozdania finansowego.

6. Na podstawie przyjgtego poziomu istotnodci ustalonego odpowiednio dla istniejqcego
stopnia ryzyka, molna stwierdzii, 2p zweryfikowane sprawozdanie przedstawia wlaSciwy obraz
dzialalno(;ci jednostki oraz stanu fin{nsowego i maj4tkowego na koniec 2013 roku.

III. RZETELNoSc t PoPRAwNpSc uJecIA poszcznc6r,NycH sKr,ADNIKow
MAJ.{TKOWYCH - AKTYWOW oDREBNIE DLAKAZDEJ GRUpy BILANS6yEJ

Stanna 3l . l2.2Al2r.
ZwiEkszen ie - arnorty zacj a za 20 I 3
Stan na 31.12.2013 r.
Saldo prawidlowe.

lI. Rzeczowe aktywa trwale

- wartoSd pocz4tkowa
- umorzenie
- wartoSi netto
- Srodki trwale w budowie
r azem r zeczow e aktywa trwale

[.

7 398 603,99

44 010,70

64 199,00
55 535,71

ll9 724,71

63 839,00
11 975,01
75 714,0r

4 351 090,09

7 522 644,99
3 578 252,19
3 944 392,70

406 697,39
4 351 090,08

Kwota powy2sza stanowi wartoS6 nQtto Srodk6w trwalych na dzieri bilansowy i ustalona zostala
w om6wiony ponizej spos6b :

ur/
/^/
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Rzeczowy maj4tek trwaly
o dotychozasowe umorzenie.

wyceniany wedlug ceny

W toku hadania stwierdzono, ze zmrany slarru rzeczowego
nveryfikowane i odniesione do ntacji irodlowej.

ry. Inwestycjedlugoterminowe

nabycia

maj4tku

pomrueJszoneJ

trwalego zostaly

z potwierdzeniem na dzief' 3L .2013 r. W 2013 roku sprzedano jednostki uczestnictwa
ich okresach. Wynik osi4gniEty na sprzedtzy w 2013 rokuw IDEA TFI, zakupione w

- strata w kwocie 83 95I.32 zl.

Dotyczq nabytych jednostek
na dziefi bilansowy wedlug

B. AKTYWA OBROTOWE

I. Zapasy

II. NaleZnoSci kr6tkoterminowe

3 003 503,21

nictwa w Funduszu SKARBIEC TFI, wycenionych
rynkowej na dzieh 31.12.2013 r. Saldo zgodne

l7 922147,88

nie wystEpuj4

50 963,22

DotyczqnaleZnoSci z tytulu dosta
rozrachuqk6w krajowych z tytulu

pomniejszonych o odpisy aktualizuj4ce w kwocie 6 887,89
ji oraz nadplat zobowiryah.

Salda prawidlowe, wynikaj4 z tacji ksiEgowej. Saldo zgodne z ewidencj4ksiggow4.

III. Inwesfycje kr6tkoterminowe t7 871 184.66

P owyhsz4 kwota doty czy Srodk6w
wtym:
- Srodki pieniqzne w kasie 3 710,06

t7 867 474,60- Srodki pienig2ne na rachunkach bie1qcych i depozyty
Stan Srodk6w pienigZnych w kas
bankowyoh zostaly potwierdzone

e zostal potwierdzony inwentaryzacjq Salda rachunk6w
oddziaty bank6w. Lokaty powigkszono o naliczone

do dnia bilansowego odsetki w
Wycena Srodk6w pieniEZnych

ie240 901.84 zl.
nywana jest wg wartoSci nominalnej. Srodki pienigZne

w dewizaqh zostaly prawidlowo enione na dzieh bilansowy wedlug Sredniego kursu NBp.

C. Kr6tkoterminowe rozliczenia ipdzyokresowe 170 625,64

Dotyczq ro zliczany ch w czasie k

AKTYWA RAZEM

ubezpieczeri. Saldo prawidlowe.

25 338 377,51

Agencj a Bieglych Rewident|w' TAX-2 "
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rrr. RZETELNoSc r popRA oSc u;qcrA poszczncor,NycH
SKTADNIKOW PASYWOW IE DLA KAZDEJ GRUPY BILANSOWEJ

A. FUNDUSZE WI,ASNE

I. Furldusz statutowy

Fu4dusz statutowy w 2013
finansowego zarok2}I2 .

II. Wynik finansowy netto

24 531503,05

22 905 230,92

zwigkszyl siE o kwotg 4 455 279,67 zl, z tytvLu wyniku

1626272,23

806 874,46

nie wystEpuj4

356 889,79

221924,40

t3 235,r5

l2l 530,24
300,00

6 465 587,66
7 659 665,99

84,41

B. ZOBOWL{ZANIA I REZE wY NA ZOBOWTAZANTA

I. Zobowiqzartia dlugotermi

II. Zqbowiqzania kr6tkotermi

Na kwotp zobowiqzaft kr6tkotermi
a) zgulu dostaw i uslug

skladaj 4 si g zobowi qzania;

b) ztytulupodatk6w, cel, :ubezpi

c) rozliczeniakont imiennych
d) pozostalych rozrachunk6w

ubiegly
%

D otycz4pr4ychod6w okreslonych

i innych Swiadczeri

Salda zobowiqzait prawidlowe, z ewidencj4 ksiEgow4. Do dnia badania zobowi4gania
z tytuLu u$lug or az zob owiqzania

3. Fundu$ze specjalne

zostaly w catoSci rozliczone,

IV. Rozl[czeniamigdzyokresowe

Dotyczq otrzymanej dotacji z

nie wystgpujq

449 994,67

ze Srodk6w PFRON na dofi
rzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Dolno6l4skiego

rehabilitaqji (Umowa nr DS - N/
anie rob6t budowlanych, dotyczqcych obiekt6w sluZ4cych
922109 z dnia 10 sierpnia 2009 r.) rczliczanej w czasie

w wysokoSci naliczonego

PASYWA RAZEM 25 338 377,51

OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r.IV. RACHUNEK WYNIKOW

A. Prrychody z dzialalno3ci s tutowej

8  
, l

//
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dzieri 3I 13 r,

- przychody z dzialalnoSci j pozytku publicznego
Na powyZgz4 kwotg skladaj4 siE ne przychody z dzialalnoSci statutowej

. darowizny lo/ozpodatku
r darowizn
o ulplaty na konta imienne
o dprowizn na budowg nor
c pizychod6w zkoncert6w, masowych, kwest i innych

Saldo zgodne z ewidencj4ksi i dokument arni 2r 6 dlowymi.

- Przychody z dzialalnofici

kliniki

6 372 335,36
w formie:
4 369 259,60

| 0043t6,34
585 390,79
335 293,34
78 076,29

platnej po2ytku publicznego 93 252,30

wynajem mieszkari, przychod6w z tytulu najmu

towych

Dotyczq odplatnoSci rodzic6w
pomieszczg fi na przy cho dnig.

B. KOszty realizacji zadair

1. KoSzty rcalizacjizadaft
pozytku publicznego

o koszty utrzymariamieszkari do
r rozwei naukowy kadry
o Markgting ( budowa nowej klin
o inne

2. Koszty gealizacji zadah
publicznego

Dotycz4 pqniesionych koszt6w na izacjg zadah statutowych dzialalnoSci :
. pomoc indywidualn4dla dzieci kont imiennych
o dofin4nsowanie kliniki - leki. isurzadzeh
o dofinqnsowanie kliniki - zakup
o kosztlr remont6w kliniki, technicznych

ubiegly
%

dzialalnoSci nieodplatnej

go pobytu, Domu Nadziei

, darowizny LYo)

h dzialalnoSci odplatnej poZytku

2 985 311,57
2 797 539,80

106,71

2 727 704,03

| 494282,91
10 836,58
5t 149,27
30 686,71
74 353,76

66 672,89
629 712,09
374 032,30

257 607,54

3 480 276,09
4 862126,19

7r ,59

809 7t2,29
869 310,46

93,14

42 720,30
24r 437,69

I 205,00'
456 072,34
34 887,95
33 389,1 1

C. Wynik finansowy na dzialaln statutowej
Okres elv

D. Koszty administracyjne
Okres

w tym:

- arportyzacja
- pqzostale

biegty

zu;Zycie material6w i energi
uqtugi obce
podatki i oplaty
wynagrodz enia or az ubezpi

9
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Koszfy a{ministracyjne ustalono
do ustalenia wysoko6ci skladek
r6wnie2 np Fundusz Pracy i )
prawidlowp. Pozostale koszty r
i kompletnie.

prawidlowo i kompletnie. Podstawa wynagrodzert
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, jak
usz Gwarantowanych Swiadczeri Pracowniczych jest
jowe ujqto w sprawozdaniu finansowym prawidlowo

E. Pozqstale przychody

Na powyZsp4 kwotg skladaj4 siq:
- zrozlicz{li migdzyokresowych -
umorzenia
- otrzyma4e odszkodowanie
- pozostalei

F. Pozqstale koszty

Dotyczq
- przekazqnych darowizn
- pozostalychkoszt6w

G. Prrychody finansowe

Dotycz4 odlsetek od Srodk6w

H Koszty finansowe

Dotycz4
- ujemnycfr r6inic kursowych
- wyniku ryasprzedulv jednostek
inwestycyjrpych
- odsetek

I. Wyni\ Iinansorvy brutto na

Wyni\ zdarzefi nadzv,y czaj

Wynikfinansowy og6lem

L. Podate[< dochodorvy

1,. Wynik finansowy og6lem netto

J

K.

w wysokoSci naliczonego

ctwa w funduszach

lisztalcie dzialalnoSci
ubiegly

%

ubiegly
%

43 053,22

12 504,49
20 742,94
9 805,90

| 847 762,53

| 816 039,64
3 1 7 2 2 , 8 9

887 693,79

88 912,05

3 310,32

83 951,32
1 650,41

1664 636,23
4 455 279,67

37,36

nie wystgpuje

| 664 636,23
4 455 279,67

37,36

38 364,00

| 626272,23
4 455 279,67

36,50

r o r .
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V. INFORMACJA DODA OWA DO SPRAWOZDANIA FTNANSOWIGO
Fundaoja sporuqdzila na

do sprawozdania finansowego,
ri 31 grudnia 2013 roku informacjg

ie z art. 48 ustawy o rachunkowoSci oraz
$ 3 ust.6 rozporuqd".enia Ministra inans6w. Informacja zawiera wszystkie dane i
niezbgdne do prawidlowego edstawienia sytuacji maj4tkowej, wyniku

od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
finansowego

oraz rentownoSci Fundacji za okres
Dane zaWarte w informacji j4 z ewidencji ksiggowej i pozaksiEgowej, s4 zgodne
ze stanem faktycznym oraz z darr pozostalych sktadnik6w sprawozdania finansowego.

D. USTALENIA KONCOWE

Podsumovyanie wynik6w badania era opinia, bqd4ca odrgbnym dokumentem.
Raport niniejszy zawiera kolejno
bieglego rpwidenta.

wanych 11 stron podpisanych przez kluczowego

Integraln4 czgSi dokumentacj i
o bilans nadziefi3l.I2.20l3 ro
o rachunek wynik6w za okres od 1.01 .2013 r .  do  3L12.2013 r . .
o infonnacja dodatkowa do sp
do 31.12.21013 rok,

ia finansowego za okres od 01.01.2013 r.

Maria

Kluczowy biegly

Agencji Biegtych t6w ,rTAX-2tt Sp. z o.o. we Wroclawiu
podmiot uprawniony badania sprawozdarfl finansorvych nr 457

Czlonek

lrena Ploc iszewska
Nr ew. 33

Wroclaw, 15.05.2014 r.

dodatkow4
przepisami

wyjaSnienia
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