AGENCJA BIEGT.YCHREWIDENTOW

"1f#.JJ,#,1
"'

OPINIA I RAPORT
Z BADANIA SPRAWOZDAIIIA FINANSOWEGO

za ok'resod 01.0r.2011 r. do 3 1. 12.2011 r.
FUNDACJA
,oNARATUNEK DZTECIOMZ CHOROB^d
NOWOTWOROW.t"
we Wroclawiu

WROCLAW 2012r.

AGENCJABIEGI-YCH REWIDENTOW,,TAX-}' Sp.z o.o.
50-368Wroclaw,ul. Bujwida 3l
tel. (71) 328-3s-49

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA
Dla Rady Fundacji i Zarzqdu

FUNDACJA ,,Na ratunek dzieciomz chorobQnowotworowQ"
we Wroclawiu
PrzeprowadziliSmy
badaniezalqczonego
sprawozdania
finansowegoza rok 20ll Fundacji
,,Na ratunekdzieciomz chorobqnowotworow4''we Wroclawiu z siedzibq we Wroclawiu,
ul. O. Bujwida42, na kt6reskladasig:
1. wprowadzenie
do sprawozdania
finansowego;
2. bilans sporz4dzonyna dziefi 3l grudnia201I roku,kt6ry po stronieaktyw6wi pasyw6w
zamykasiqsum4:
19 724 746,72zl,
3. rachunekwynik6w zarck obrotowyod 1 stycznia2}ll roku do 3l grudnia20ll roku
wykazujqcyzysknettow wysokoSci:
3 942 870,52zl,
4. dodatkoweinformacje i objaSnienia.
Za sporz4dzenie zgodnego z obowiqzujqcymi przepisami sprawozdania finansowego
oraz sprawozdaniaz dzialalnoSciodpowi 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 szczeg6lnychzasadrachunkowoSci
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 stanowi4cychpodstawgj ego sporz4dzenia.
Badanie sprawozdaniafinansowego przeprowadziliSmystosowniedo 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 wyrahenieopinii o sprawozdaniu.
W szczeg6lnoSci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnoSci zastosowanej przez
FundacjEpolityki rachunkowoS0ii znaczqcychszacunk6w, 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 wystarczaj4cejpodstawy do wyrazenia opinii.
Naszym zdaniem, zbadanesprawozdaniefinansowe 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 podstawieprawidlowo prowadzonychksi4g rachunkowych;
c) jest ono zgodne z wplywaj4cymi na treSdsprawozdaniafinansowego przepisami prawa
i postanowieniami Statutu Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4''
we Wroclawiu.
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RAPORT
uzupelniajQcyopinig z badania sprawozdaniafinansowego
na dzieri 3l grudnia 20ll roku

FUNDACJA ,,NARATUNEKDZIECIOM z cHoRoB.t
NOWOTWOROW4"
z siedzibQwe Wroclawiu

Badaniezosraloprzeprowadzone
na podstawieumowy zawartejw dniu 12.01.2012
r.
pomigdzy badan4jednostk4 a Agencjq Bieglych Rewident6w..Ti.X
- 2,, Sp. z o.o.
we Wroclawiu, ul' Bujwida 31, *pi:Tq na-listg podmiot6w
uprawnionychdo badania
sprawozdari
finansowychza numerem457.
Badaniezostaloprzeprowadzone
przezbieglegorewidentaMarig Kwiatkowsk%nr ewidencyjny
2ll9' kluczowegobieglegorewidlnta w rozumieniuart. 2, pkt
5 ustawyz dnia07 maja2009r.
o bieglychrewidentachi ich sarnorzEdzie
.. . (Dz. lJ. rr 77 z 2009,., poi. 64gt.
zat6wnopodmiotuprawniony,jak i przeprowa$zajqcy
w jego imieniu badaniekluczowybiegly
rewident.stqie.r$zajqu
2e pozostajqniezalezniod lil*.;
jednostki, zgodnie z art.56 ustawy
o bieglychrewidentach.

A.cz4scocoLNA
I. Daneporz4dkowei informacjewstppne.

.

1' Badanieprzeprowadzono
w siedzibieFundacjiwe Wroclawiuprzyul. o. Bujwida42.
2' BadanaFundacjapowstalaw 1991roku. wpisu do Krajowego
Rejestru
za numerem0000086210,zgodnie zpostanowieniemS4du-Rejo;";.;; s4dowegodokonano
dla WroclawiaFabrycznej,VI Wydzial GospodarcryfRS z dnia3l.0l.2002
r.
3. PrzedmiotemdzialalnoSci
Fundacjijest:
t zagwarantowanie
dzieciomchorymna nowotworymozliwoScikorzystania zwszystkich
Swiatowychosi4gnig6onkologiif
o wszechstronna
pomocdzieciomdotknigtymchorob4nowotworowqiich rodzicom;
o dzialaniana rzecz uttzymaniawysokiegostandardu
onkologicznegowiedzy fachowego
personelumedycznego
pracui4ce
go z dzielmichoryminu rroiot*off;
I podnoszeniepoziomu spolecznejwiedzy
o epidemiologiidziecipcych
nowotwor6w,
o znaczeniu.
wczesnego
wykrywania,
o moiliwosciach ich wyleczenia
-ich
orM o Srodowiskolvych zagro Zeniachnowotworami .
4. Fundacjanie prowadzi dzialalnoSci
gospodarczej.
5. Funduszstatutowy
jednostkinadzieh3l.l2.20l0 r. wynosil l0 230
136,41
zl.
w 2011 r' stan
zostal powigkszonyo kwotE 4 276 944,22zl, stanowiqcq
t$ry
wynik
za20l0 r. Na dzieri31.12.2011
r. funduszstatutowywynfsil 14 507ogo,eza.
6. zarzqdFundacjina dzien3r.r2.20fi r. przedstawialsignastEpuiqco:
- PrezesZarzqdu- AgnieszkaAleksandrowicz.
- wiceprezeszanqduds. medycznychKrzysztofKalwak.
7' Rejestracjapodatkowaw zak<resie
podatkuod towar6w i uslug zostaladokonana decyzjq
Naczelnikaurzpdu Skarbowegowroclaw stareMiastoz dnia
19.061997r. Numeridentyfikacji
podatkowejjest nastEpuj
4cy:
NIP 897140t 390
8. Numerstatystycznyw systemieREGONjest nastgpujqcy:
93t533690
9' Srednioroczne
zatrudnieniew okresiebadanymwynioslo 5,75 etatu,w
roku poprzednim4,42 etatu.
l0' sprawozdaniefinansoweFundacjina_dzieft3l grudnia
2010 roku podlegaloweryfikacji
ptzezAgencjgBieglychRewident6w,,TAX- 2" Sp61ka
z o. o., kt6ra w dniu 15 lipca 20ll r.
wydalaopinipbezzastrzezeri
o prawidlowoScisprawozdania
finansowego za20l0 rok.

rokuwykazywal
po stronieaktyw"6w
i pryy*O* sumy
i,tff"#_a_T1".3r.r2.20t0
'il1?;?02]t31'
Rachunek
wvnik6w,zamvkal
siszyskiem
netto
w kwocie
Sprawozdanie
za 2010 rok zosialo zatwierdzone
uchwalq nr 6120ll Rady Fundacjiz dnia
l5 lipca20ll r.
I L Sprawozdanie
finansowezostalowyslane:
- do UrzgduSkarbowego
wroclaw Sr6dmiescie
w dniu 25.07.2011r.:,
Agencj a B ieglyc h Rewident6w

sp. z o. o.

- do Ministerstwa
pracyi polityki Spolecznej
w dniu 25.07.11
r.
r
12. Badaniemniniejszymobjgto:
. ksiggirachunkowe
za okresod l.0l .2011r.do 31.l2.20lr r. ,
o bilanssporz4dzony
na dziefi3l.l2.20ll roku wykazuj4cypo stronieaktyw6wi pasyw6w
obrotyw kwocie
19 724 746,72zl,
r rachunekwynik6w za2\ll rok zamykaj4cysipzyskiem
w kwocie
3 g42 g70r12zl,
o informacjgdodatkowqza2Ol
I rok,
sporz4dzone
zgodnie z-przepisarni$ 3 rozponqdzeniaz dnia 15 listopada 2001r.
w sprawie
szczeg6lnych
zasadrachunkowoSci
dla nieki6rychjednostekniebgd4cycirsp6lkamihandlowymi,
nieprowadz4cych
dzialalnosci
gospodarczei
(D2.u. nr 137,poz.1539zp6in. zm.).
sprawozdaniefinansowe podlega obowiqzkowi badania przez'bieliycrr
rewident6w,
na podstawieprzepis6w rozporzqdzenia
Ministra Finans6wz dnia 23.121004r. w sprawie
obowi4Tkubadaniasprawozdarifinansowychorganizacjipozytku publicznego
(Dz. U. nr 2g5,
po2.2852).
13' Badanieprzeprowadzonezostalo w czgsci metod4wyrywkowq
st4d, a tak2e z uwagi
na ograniczeniawlaSciwekazdemusystemowikontroli, nie jest
-oai*"
uniknigcie ryzyka,
iz pewnenieprawidlowoSci
mogly zostacniewykryte.
14' Nie stanowiloprzedmiotubadaniawykrycie i wyjaSnieniezdanenpodlegajqcych
Sciganiu,
takichjak przestEpstwai naduzycia, a tak?enieprawidlowosciwystEpuj4c
ych poza systemem
rachunkowoSci.
15' Kierownictwo Fundacji udzielilo kluczowemu bieglemu
rewidentowi informacji
niezbgdnychdo sporzqdzeniaraportu i wyru2eniaopinii, co zostalo potwierdzone
stosownym
oSwiadczeniem
ZarzqduFundacji.
16' Niniejszy raport zostalopracowanyprzez kluczowegobieglego
rewidentana podstawie
rewizyjnej dokumentacji roboczej, wymaganej przez kra]owy
stiaara rewizji finansowej,
z uwzglgdnieniem:
- stosownych
pr6b badawczych,
w tym pozycjidominui4cychkwotowo;
- poziomuistotnosciustalonegodla sprawo
zdaniafinanso*"go;
- zawodowegoos4duzgodnoScizdarzengospodarczych
zoperacjamiksiEgowymi;
- w zakresierczliczefipodatkowych
raportobejmujetadanie stanurozra"ti,nto* i ich zgodnosd
z danymideklarowan
ymi przezbadanqj ednostki.

B. ANALIZADZIAI,ALNOSCI FUNDACJI,, NA RATUNEKDZIECIOM
z cHoROB,t NOWOTWOROW.{"
n

w 201I roku Fundacjanie prowadzila dzialalnoSci
gospodarczej.Fundacjajest organizacjq
pozatzqdowqprowadzqcq dzialalno$dpozytku publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia
24 kwietnia2003roku o dzialalnoSci
pozytlu publi"rn"go i wolontariacie(Dz. U. w 96,poz.
873zp62n.zm).
PrzychodyFundacjipochodzilyw 20l l roku ze zbioreki imprezpublicznych,
dar6w,dotacji.
Danedotyczqceprzychod6w,koszt6worazosi4gnigtego
wyniku-nadzialalno6cistatutowejoraz
wynikufinansowego
-2ur pt East"wiaponi2szatabela:
og6lemw latach.200g

Agencja Bieglych Rewidentiw, TAXM.

w
Tre$C

2009r.

I

r rzy cnosy z oztualnoscr
statutowei
Noszry czla{alnoscl statutowei
wynrK na ozla{atnosclstafutowei

Pozostale
kosztyadministracffi
Pozostaleprzychody

Pozostale
koszty
rrzycnoqy Imansowe
r\OSZryIlnansowe

wynrK rmansowyogotem

2010 r.

2011r

Dynamika
20tt/2010
%

2.

a
J.

4 493,5
l698.7
2794.8
546.8

r4,3
4,0
293,6

2,3
2 549.6

6 525,7
2 031,3
4 494.4
667,9
387"5
306,9
370,1
0,5
4 276,9

4.

5.

6 515.8

99.8

2 t03.4

r 03.5

4 412,4
| 244.9
21.2
21.0
710.7
51.5
3 826,9

98,2
186,4
5,5
5.5

r92.0
89.5

c. cz4scszczBcor,owA
I.

PRAWIDI,OWOSC I RZETELNOSC KSI.TG RACHUNKOWYCH

1. ZasadyprowadzeniarachunkowoSci.
l'l' Fundacjaprowadzi ksiggi rachunkowew oparciu o przepisy
ustawy z dnia29 1994r,
o rachunkowoSci(tekst jednolity: Dz. IJ. nr tiZ z 2009 ,.,- por.
l22i ze ztnianami)oraz
rozporzqdzenia
Ministra Finans6wz dnia 15 listopada 2001 w sprawie szczeg1lnych
zasad
rachunkowoSci
dla niekt6rychjednostekniebgd4cych
sp6lkamihandlowym
i (Dz.lJ. nr 137,poz.
1539zpoin. zm.)
l'2' Prowadzenie rachunkowo6ci i ewidencji podatkowej zostalo
powierzone Biuru
Rachunkowemu
ElzbietaKaragieorgopulu
z siedzib4we wroclawiu.
jednostcestosowany
l '3' w badanej
jest (od dnia01.07.2010r.) systemfinansowye-novaFirmy
SONETASp.z o.o.z Krakowa
System finansowo - ksipgowy jest prawidlowy z punktu widzenia
przepis6w ustawy
- zapewnialvydruk zestawieriobrot6w
o rachunkowoSci
i sald,kont ksiggi gl6wnej (syntetyka),
ksi4g pomocniczych_(analityka), zestawieri obrot6w i sald,
na r.""i"-" kazdego okresu
sprawozdawczego.Dzienniki obrot6w w kazdym okresie
byly zgodne z obrotami
w poszczeg6lnych
okresachoraz narastaj
4co.
l '4' Dla Fundacji,,Naratunekdzieciomz chorobqnowotworow4"
ustalonorok obrotowy,kt6ry
pokrywasig z rokiemkalendarzowym.
2' Metodywycenyaktyw6wi pasyw6worazpizychod6wi koszt6w przyjgtedo
stosowania:
2-'-'l,.Rachunek
wynik6w sporz4dzanyjest zgodnie z Rozporz4dzeniemMin. Fin.
z dnia
l5 listopada2}}l r. w sprawieszczeg6lnych
zasadrachunkowosci.
2'2' Ftndacjaprowadziewidencjgkoszt6wdzialalnoSci
podstawowejw ukladzierodz.ajowym.
2'3' Srodki trwale wycenianes4 w cenienabycia.Dla srodk6w
trwalych o wartoscipowyzej
3 500,00zl do naliczeniaumorueniai amortyzacjiprzyjgto stawki
amortyzacyjne
wynikaj4ce

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

z ustawyz dnia 15.02.1992r.-o podatkudochodowymod os6bprawnych (Dz.
lJ . z 2000r. nr
5;!,,vo2.654
zp62n.zm.).Srodkitrwaleumarzane
sqwedlugmetodylinirowej. .
Skladnikimajqtku o przewidywanymokresieuzytiowan[ nie pizuou"ii4cym jednego
roku
-zakupu
orazwartoScipocz4tkowej nie przekraczajqcej
1.000,00zl zaiiczanese ao torau
material6ww miesi4cuoddaniado uZytkowania.Srodkitrwale o wartoScipowyzej
I 000,00
' zl
do 3 500,00zlumatzanes4jednor.vowow miesi4cu,w kt6rym oddanoje ao ekspl
oitacji.
Do Srodk6wtrwalych zalicza sig r6wniez Srodki trwale zakupioneze Srodk6w
i'undacji,
przgkazane
do uzytkowaniana podstawieumowy uhyczeniado szpitalai kliniki. Amortyzaiga
tych skladnik6w maj4tkowych dokonywanajest jednorazowow miesi4cu przek
azania ich
u2ytkownikowi,w cig2ardzialalnoScistatutowej.
2'4' Naklady na Srodki trwale w budowie wycenia siE wedlug cen nabyc
ia oraz kosztu
wytworzenia.
2'5' Fundacjanie posiada zapas6wmaterialowych.Materialy zakupywaneprzez
Fundacjg
obci4Taj4koszty
administracyjne
i kosztydzialalnoSci
statutowej-wdaciezakupu.
2'6' Nale2noSci
wycenianes4wedlugkwoty wymagaj4c
ej zaplaty.Nale2noSci
i zobowiqzania
oraz SrodkipienipZnewyraZonew walutachobcych,Ti ari"ntil*ro*y
wyceniane,q *!dhg
Sredniego
kursuNarodowegoBankupolskiego.
2.7. SrodkipienigZne
wycenianes4wedlugwartoscinominalnej.
2'8' Zobowiqzania
wycenianes4wedlugkwot wymagaj4cychzaplaty
w dniu bilansowym.
3' Rozliczenia miEdzyokresoweoraz rczerw na zobowiqzaniawyceniane
se wedlug
tzecrywi(cieponiesionychwydatk6wprzewidywanych
koszt6wdo poniesienia.
4' PrawidlowoSi funkcjonowania przyjEtych zasad rachunkowoSci oraz
ich zgodnoSd
z obowi4Tui4cymi
przepisamiprawabyla przedmiotembadaniazr6dlowego.
5. zasadyprowadzeniainwentaryzacjiskladnik6wmai
4tkowych.
W okresie objEtym badaniemprzeprowadzonazostalainwentaryzacjaSrodk6wpienig2nych
w kasie wedlugstanuna dziefi3I.12.2011r. Biegly rewidentnie ulzesiniczyl
w inwentaryzacji,
ze wzglgdu na p6Zniejszytermin zawarciaurno*yo badaniesprawozdania
finansowego.
6' Na podstawieprzyjEtegopoziomu istotnoSciustalonegoodpowiednio
dla istniejqcego
stopniaryzyka,mohnastwierdzii, 2e zweryftkowane.pru*ordunie przedstawia
wlaSciwy iAr*
jednostkiorazstanufinansowegoi majqtkowegona koniec201
dzialalnoSci
1 roku.

III. RZETELNOSC
I PoPRAwNoScuJQCIAposzczuc6r,NycH 5KI-ADNIKSy
-

MAJATKOWYCH

AKTYWOW ODR4dIYTNDLA KAZNNT CN]UPVSII,.ANSOWEJ

A. AKTYWA TRWAI,E
I. Warto5ciniematerialnei prawne.

6 521t7g,5l
.

502,50

Na powyhszq kwotE sklada sig warto66 zakupionegooprogramowania.
Saldo zgodne
z ewidencj4ksiEgow4.
w ci4gu 20rl roku wartosd brutto wartosci niematerialnvch
Agencja Bieglych Rewidentfw ,TAX-2. sp. z o. o.

i prawnychnie uleglazmianiei wynosinadziefr3r.r2.20rrr.
Zmianastanuamortyzacjiskumulowanej:
Stanna 31j2.2010r.
- amortyzacjaza 20| | r.
ZwrEkszenie
Stanna 31.12.2011
r.
Saldoprawidlowe.
II. Rzeczoweaktywatrwale

lgg,00
62 771,50
915,00
63 696,50
5 432276,91

Kwota powyaszastanowi wartoS6netto Srodk6wtrwalych na
dzieri bilansowy i ustalona zostala
w om6wiony poniZej spos6b :

- wartoS6pocz4tkowa
7 8t4 947,17
- umorzenie
3 435707,44
- wartoSinetto
4 379239,73
- Srodkitrwalew budowie
I 053037,19
razemrzeczowe
aktywatrwale .
Rzeczowy maj4tek trwaly jest wyceniany wedlug ceny
nabycia,:#?:t:ri::t
o dotychczasowe
umorzenie.
w toku badaniastwierdzono,ze istotne zmiany stanurzeczowego
maj4tku trwalego zostaly
zweryfikowanei odniesionedo dokumentacji2r6dlowej.
Amofi zacjaSrodk6wtrwalych
17l039,35
AmortyzacjawartoSciniematerialnvch
915,00
tazem
17l954,35
obciaglyla:
- kosztydzialalnoSciadministracyjnej
39 347,02
- kosztydzialalnoScistatutowej
132607,33
ry.

Inwestycjedlugoterminowe

I 0gg400,10

jednostek uczestnicrwa w IDEA PREMIUM
?ov?7q nabytych
specjalistycznyFunduszInwestycyjnyotwarty zwkly,wycenionych
na dziefr
bilansowy wedlug
rynkowej na dziefi 3l-.r2-.201rr. satao zgodne
leny
zpotwierdzeniem
IDEA TFI na dzief-31.12.2011r.
I 0gg400,10
w 20ll roku zostaly sprzedaneudzialy w sp6lce
,,Na ratunek dzieciom z chorob4
nowotworowq"Sp6lkazo-o.o wartoScinominalnej50 000,00zNzaceng12000,00
zl.
B. AKTYWA OBROTOWE

t3 t94 590,26

l. Zapasy

nie wystgpujq

IL NaleznoSci
kr6tkoterminowe

| 705,70

Dotycz4nal"^ou.i ztytulttrozrachunk6wkrajowych
z tytulu kaucji i nadplat zobowiqzafr.
Saldaprawidlowe,wynikaj4z dokumentacjiksigglwej. daldo,godn"
z ewidenci4ksiggow*
III. Inwestycjekr6tkoterminowe

t3 t92 894,56

Powyhszakwota dotyczy Srodk6wpieniEZnych
w tvm:

Agencj a B iegtych Rewidenttw

sp. z o. o.

6

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

- SrodkipieniEZne
w kasie
| 332,g1
- SrodkipieniEznena rachunkachbankowych
bieZ4cychi depozyty
13 l9l 551,75
stan srodk6w pienig2nychw kasie zostal potwierdzonyinwent
aryzacjq,.Salda rachunk6w
!t*q*y:-tt zostalypotwierdzoneprzez oddziatybank6w. Lokaty powigkszonoo naliczone
do dniabilansowegoodsetkiw kwocie 294 465,20zN.
wycena srodk6wpienigZnychdokonywanajest wg wartosci
nominalnej. Srodki pienig2ne
w dewizachzostalywycenionenadziiirbilansowy#"or"g sr"dniego
kursuNBp.
C. Kr6tkoterminowe rozliczeniamigdryokresowe

8 976,95

Dotyczqro zliczarrych w czasi e koszt6wtb ezpieczeri.Saldo prawi
dlowe.
AKTYWA RAZEM

19 724 746,72

III. RZETELNOSC
T POPRAWNOSC
UJECIAPOSZCZEGoLNYCH
SKI,ADNIKOWPASYWoW ODRQBNIEDiA TAZIN"I GRUPY
BILANSOWEJ
A. F'UNDUSZEWI,ASNE
I.

1 g4 4 99 5 1 , 1 5

Funduszstatutowy

14 507080,63

Funduszstatutowyw 20Il roku zwigkszylsig o kwotE4 276
944,22zl, tj. o wynik
finansowyzarok2}l} .
il.

Wynik finansowynetto

3 942970,52

l.
Nadwyzkaprzychod6wnadkosztami
3 g26g0g,49
Prawidlowosiustaleniawyniku finansoweg
o zabadanyrok, zostanieom6wionaw czEsciIV
niniejszegoraportu,dotyczqcejrachunkuwynik6w.
2.
Wynik finansowyzalataubiegle_korekta
n6 062,03
Dotyczykorektykoszt6w zarok2}l} ztytulu wydatk6winwestycyjnych
na budowgnowej
kliniki, kt6rew 2010roku obciqzyrykosztydziaLlnosci.
B.

Zobowipzaniai rezerrvyna zobowipzania
I. Zobowiqzania
dlugoterminowe
II. Zobowiqzaniakr6tkoterminowe

Na kwotg zobowiEzafikr6tkoterminowychskladai si zobowi qzania:
4 E
a) z grtuludostawi uslug
b) zguNupodatk6w,cel, ubezpieczeniinnychSwiadczeri
c) rozliczeniakontimiennych
AgencjaBieglychRewidentfw ,TAXj;rp.

| 274 795,57
nie wystgpujq
| 274795,57

665'029,46
15794,90
I 1ggg7,5g

, o. o.

r.

Salda zobowiryafi prawidlowe, zgodne z ewidenciq
ksiggow4. Do dnia badania
zobowi4Tania
z tytulu uslug orazzobowrqzaniabudzeto#e'zostalyw
calosci rozliezone.
3. Funduszespecjalne

nie wystgpui4

ry. Rozliczeniamigdzyokresowe

474 993,63

Dotyczq otrzymanejdotacji z rJrzEduMarszalkowskiego
wojew6dztwa Dolnoslqskiego
ze srodk6w PFRON na dofinansowanierob6t buaolwtanyctr,
aotyczqcych obiekt6w
sluZ4cychrehabilitacji(Umowa nr DS -N/1g22/09z dnia
10 sierpnia 200gr.) rozliczanej
w czasiew wysokoScinaliczonegoumorzenia.
PASYWA RAZEM

19 724 746,72

IV. RACHUNEK WYNIKOW ZA OKRES OD 01.01.2011
r. DO 31.12.2011r.
A.

Prrychody z dlzialalnoscistatutowej
Okresubiegly
%

6 515907,93
6 525 699,06
gg,g5

PrzychodyokreSlonestatutem
6 515907,93
w tym:
- Przychodyz dziaralnosci
nieodpratnejpo2ytkupublicznego
6 4144t3,gl
Na powy2sz4kwotEskladajqsig otrzyman"ptrychodyz dzialalnoScl
statutowejw formie:
o darowiznyI%6z podatkudochodowego
3 929 459,34
o darowiznna kontaimiennedzieci
826057,70
o darowiznod os6bfrzycznychiprawnych
| 069 843,94
o darowiznna budowEnowejkliniki
151704,69
o przychod6w.zkoncert6w,imprezmasowych,kwest
i innych
439349,35
Saldozgodne z ewidencj4ksiggow4
- Przychod
y z dziararnosci
odpratnejpozytkupublicznego

101394,02

Dotyczq odplatnosci rodzic6w za wynajem mieszkaf, przychod6w
z tytulu najmu
pomieszcze
fi na przychodniE.
B.

Koszty realizacji zadafistatutorvych
Okresubiegly
%

r

Kosztyrealizacjizadahstatutowychdzialalnoscinieodplatnej
pozytkupublicznego
Koszy realizacjizadanstatutowychdzialalnosciodpratnej
poZytkupublicznego
Dotycz4poniesionychkoszt6wna realizacjgzadafrstatutowych
dzialalnoSci:
. pomocindywidualn4dladzieciz kont imiennvch
Agencja BieglychRewidenttw,TAX_i; sp.;3.

2 t03 401,62
2 031320,04
103,55
I g69 892,94
233518,68

| 296674,79

o
o
o
o
o
.
o
o
o
o

dofinansowaniekliniki - leki, serwis urzqdzeft
dofinansowaniekliniki - zakupsrodk6w trwalych i wyposaZenia
koszty organizacji imprez masowych
koszty remont6w kliniki
koszty utrzymania mieszkarl do czasowegopobytu, Domu Nadziei
rozw6j naukowy kadry
budowa nowej kliniki - marketing
darowizny
badaniaprofilaktyczne
inne

23 990,60
" 3 442,67
27 7gl,g7
17 959,60
183404,55
g7 264,70
tg 203,92
l8 900,00
2 321,35
423767,67

C.

Wynik finansowy na dzialalnoScistatutowej
Okresubiegly
%

4 412 406,31
4 494379,02
98,1
8

D.

Koszty administracyjne
Okres ubiegly
%

| 244 911,44
667 939,22
196,41

w tym:
- zv?yciematerial6wi energii
- uslugiobce

- podatki
i oplaty

4l g29,22

"n

t13',2:o
- wynagrodzeniaoruzubezpieczeniaspoleczne
i inne Swiadczeni
a
3g1
39g,99
- amortyzacja
39 347',02
- pozostale
42 053,12
Koszty administracyjl" ustalono prawidlowo i kompletnie. podstawa
wynagrodzeri
do ustaleniawysokoSciskladekna ubezpie
czeniaemerytalr.re,
rentowe
-Gwarantow*y.tt
-pracowniczych
i wypadkowe,jak
r6wniez na Fundusz Pracy i Fundusz
S*iuarr"R
jest
prawidlowa.Pozostalekoszty rodzajoweujEto w sprawozdaniu
finansowymprawidlowo i
kompletnie.
E.

Pozostaleprzychody

2t 167,69

Na powyZszqkwotE skladaj4sig:
- otrzymanedarowizny
- zrozliczeri migdzyokresowych- dotacja
w wysokoscinaliczonego
umorzenia
- otrzymaneodszkodowanie
- pozostale
F'.

Pozostale koszty

12 504,49
7 600,00
125,30
21010,79

Dotyczq
- odpisuaktualizuj4cegonale2noSci
- koszty napraw powypadkowych
- pozostalychkoszt6w

Agencj a B ieglyc h Rewident|w

g37,gl

sp. z o. o.

l0 790,59
9 900,00
420,20

G.

Przychodyfinansowe

699661,53

Dotyczq
- odsetekod Srodk6wpienigZnych
- naliczonychodsetekod lokat nadzienbilansowv
- przychod6wz tytulu wycenyna dziefibilansowy
jednostekuczestnictwa
w funduszach
inwestycyjnych
H

345233,39
294 465,20
5g 962,94

Kosztyfinansowe

39 504,91

Dotycz4
- ujemnegosaldar6znickursowych
- wyniku nasprzeduizy
udzial6w
I.

wynik finansowybrutto na caloksztalcie
dzialarnosci
Okresubiegly
%

J

Wynik zdarzefi ntdrnyczajnych

K. Wynik finansowyog6lem
Okresubiegly
%

V.

l504,gl
3g 000,00
3 826909,49
4 276944,22
89,49
nie wystgpuje
3 826908,49
4 276944,22
89,49

INF'ORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja spotzqdzila na dzien 3l grudnia 20ll
roku informacjg dodatkow4
do sprawozdania finansowego, zgodnie , ui. 48 ustawy
o rachunkowoSci oraz przepisami
$.3 ust'6 tozporzqdzeniaMinistra Finans6w. Informacja zawiera wszystkie dane i wyjaSnienia
niezbEdne do prawidlowego przedstawienia sytuacli maj4tkowej,
wyniku finansowego
orazrentownosciFundacjizaokres od dnia 01.01.2011r. do dnia
3 t.i.zoti r.
Dane zawarte w informacji wynikaj4 z ewidencji ksiggowej
i pozaksiggowej, s4 zgodne
ze stanemfaktycznym orazzdanymi pozostalychskiadnik6* rp.u*oidania
fiiansowego.

vI.
SPRAWOZDANIE Z DZIAT.ALNOSCI ORGANIZACJI POZYTKU
'
PUBLICZNEGO
Na dzieri 3l'12'2011 t. zarzqd,Fundacji opracowalsprawozdanie
z dzialalnoSciorganizacji
po4rtku publicznegoza okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011
r. Sprawozdanie
zostalo
sporz4dzone
zgodniezprzepisatrrirozporzqdzenia
MinistraSprawiedliwo6ci
z dnia0g.05.200l
r.
(Dz' U' nr 50, poz. 529) w sprawieramowegozakresusprawozdania
z dzialalnoSci
fundacji
i zawierawszystkie
istotnezagadnienia
dla oceiy dziatalnoSiiFundacji zabadanyokres.

Agencja Bieglych Rewident6w

sp. z o. o.

l0

D. USTALENIA KONCOWE
Podsumowanie
wynik6w badaniazawieraopinia,bgd4ca
-r odrEbnymdokumentem.
niniejszy
zatviera
kolejno
ponumerowanycn
t stron podpisanychprzez kluczowego
ltpgtt
bieglegorewidenta.
Integraln4czg(tC
dokumentacji stanowi4:
o bilansnadzieh3l.l2.20l.lroku,
o rachunek
wynik6w za okreso<i'ot.ot.zo1
1 r. do 31.12.2011
r.,
informacja
dodatkowa
do
sprawozdania
finansowego
za
okres
od 01.01.201Ir.
1
do3l.I2.20ll rok,
' sprawozdanie
z dzialalnosciorganizacjipo2ytkupublicznego.

t/ tz

Maria Kwiatkowskanr ewid.2il9 /ftIl

4 " /

Kluczowybiegly rewidentprzeprowadzaiqcy
badanlew imieniu
Agencji BiegtychRewident6wrrTAX-2" sp.z o.o.we wrocrawiu
podmiot uprawniony do badaniasprawozdarifinansorvychnr 4s7

Gzloneklarzqdu

-/fuc.r

Irena P-lb'ckaJani )zewska
Nr ew.3312

Wroclaw,27 marca2}l2 r.

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

l1

