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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.maja 2001r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
( Dz. U. Nr 50, poz. 529 z 2001r.)
1. Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom „Kubuś” została wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd
Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000324460 w dniu 25.02.2009r. Fundacja posiada nr NIP 9462574881, REGON
060453976.
Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
Radę Fundacji stanowią:
Janina Kozaczuk – przewodnicząca
Maria Jolanta Nogacz – członek
Skład Zarządu Fundacji jest następujący:
Tomasz Poniatowski – Prezes Zarządu
Celem Fundacji jest:
a. niesienie pomocy szczególnie potrzebującym tj. chorym, niepełnosprawnym, dzieciom
z ubogich rodzin, wykluczonym, bezrobotnym oraz wszystkim znajdującym się
w trudnej sytuacji, szczególnie na obszarach wiejskich.
b. prowadzenie i promowanie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia
oraz prowadzenia i wspierania inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym
i charytatywnym.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach
finansowych.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania wg Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD):
Działalność nieodpłatna:
 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana, w tym:
a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b) działalność charytatywna, m.in. finansowanie zakupu leków dla osób
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,

c) ochrona i promocja zdrowia, m.in. organizowanie turnusów
wypoczynkowych dla dzieci z ubogich wiejskich rodzin pod hasłem
„zdrowie”,
d) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy, w tym również zakładanie Podmiotów
Ekonomii Społecznej np. Spółdzielni Socjalnych, Spółek z o.o. non
profit itp.,
f) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
g) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i za granicą,
h) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
i) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości,
j) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego.
 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, w tym:
a) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów
statutowych.
Szósty rok działalności pozwolił, podobnie jak w latach poprzednich, na kontynuację
stałych programów, realizowanych w ramach działalności nieodpłatnej pożytku publicznego.
Były to:
1. Pomoc charytatywna.
2. Wypoczynek dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.
3. Wyrównywanie szans.
4. Pierwsza pomoc.
5. Bezpieczna droga do szkoły.
Niezmiennie program „Pomoc charytatywna” znajduje się w czołówce listy
realizowanych programów pod względem wielkości środków na niego przeznaczonych. Nie
oznacza to, że jest to najważniejsza akcja, lecz niesienie pomocy w jej ramach wynika
bezpośrednio z ilości kierowanych do Fundacji próśb i podań o różnoraką pomoc. Wsparcie
udzielane było zarówno dzieciom, młodzieży, jak osobom dorosłym, w tym w wieku
emerytalnym. Wszyscy znajdują się w bardzo ciężkiej sytuacji zdrowotnej i materialnej,
która nie pozwala im samodzielnie finansować kosztownego leczenia i rehabilitacji, a czasem
nawet produktów pierwszej potrzeby. W roku 2014 w ramach pomocy charytatywnej
Fundacja między innymi: zakupiła ogromną ilość leków, sfinansowała oraz dofinansowała do
rehabilitacji, prowadzonej zarówno w specjalistycznych ośrodkach, jak również
w warunkach domowych, sfinansowała wizyty w poradniach specjalistycznych, pokryła
wydatki na pomoce edukacyjne do wspomagania nauki i rozwoju dzieci, zakupiła sprzęt
specjalistyczny, ortopedyczny oraz okulary korekcyjne, a także produkty pierwszej potrzeby,
takie jak odzież, obuwie specjalistyczne czy artykuły żywnościowe.
W roku 2014 Fundacja zarówno samodzielnie zorganizowała, jak również
dofinansowała letnie wyjazdy dla dzieci i młodzieży.
Zrealizowane przez Fundację kolonie nad morzem dla 60 uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych wsparło także Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Uczestnikom kolonii

zapewniono ciekawy i zróżnicowany program rozrywkowo-edukacyjny. Stałym punktem
programu były oczywiście piesze wycieczki po okolicy (które objęły między innymi
wyprawę do latarni morskiej, osady rybackiej, ogrodów tematycznych, mini zoo czy na
mierzeję oddzielającą Bałtyk od jeziora Jamno) oraz plażowanie nad naszym cudownym
morzem pod czujnym okiem ratownika (tym bardziej że również pogoda dopisała i słońca nie
brakowało). Nie zabrakło także dalszych eskapad do: Mielna, Zieleniewa, Kołobrzegu czy
Darłowa. Dzieci i młodzież obok obowiązkowych zajęć edukacyjno-szkoleniowych,
dotyczących bezpieczeństwa tak w domu, jak i na drodze, higieny oraz związanych
z udzielaniem pierwszej pomocy, uczestniczyli także w niezwykle ciekawych
i pobudzających wyobraźnię zajęciach rozrywkowych. Nie zabrakło tradycyjnie konkursów
z nagrodami, choćby na najładniejsze logo grupy czy najbardziej okazały zamek z piasku,
dyskotek, karaoke, rozgrywek sportowych, kalamburów i wiele temu podobnych. Jak to na
koloniach bywa, nie mogło także zabraknąć chrztu kolonijnego na plaży, kolonijnych
ślubów, wyborów miss oraz mistera kolonii oraz ogniska. Dodatkowymi atrakcjami wieczoru
były kino plenerowe, pokazy żonglerskie oraz iluzjonisty. Każdy uczestnik kolonii został
dodatkowo wyposażony w odblaski, zwiększające widoczność na drodze, oraz kieszonkowe
karty z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.
Obok samodzielnie zorganizowanego letniego wyjazdu dla dzieci dofinansowano również
kolonie z programem edukacyjno-kulturalno-oświatowym dla 50 dzieci i młodzieży z rodzin,
w których tego rodzaju aktywny wypoczynek jest nieosiągalny. Był to bogaty w różnorakie
atrakcje niezapomniany wyjazd w nasze piękne góry w rejonie Beskidu Żywieckiego.
W ramach aktywnego wypoczynku odbywały się oczywiście spacery po okolicy i korzystanie
z miejscowych atrakcji, takich jak zwiedzanie bacówki, przejażdżka wozem czy poznanie
produkcji oscypków. By jeszcze lepiej wspomóc rozwijanie pasji poznawczych
zorganizowane zostały także dalsze wycieczki, obowiązkowo do słynnego Zakopanego oraz
do Rabki Zdrój, gdzie dzieci miały dodatkowo możliwość spędzenia niezapomnianych chwil
w lokalnym parku rozrywki „Rabkoland”. Program edukacyjny obejmował zajęcia, kładące
zasadniczy nacisk na poprawę bezpieczeństwa na drodze oraz bezpieczeństwa pracy w
gospodarstwie domowym i rolnym. Do dyspozycji były tematyczne filmy i prezentacje, na
zakończenie których każdy kolonista został wyposażony w odblaski. Oczywiście, jak na
każdym takim wyjeździe, nie mogło obyć się bez ogniska, dyskoteki, konkursów
z nagrodami, czy wielu innych wydarzeń na najwyższym poziomie, jak: chrzest kolonijny,
sportowe rozgrywki na boiskach, finałowa edycja „Mam talent” oraz „Familiady” i wiele,
wiele innych.
Dofinansowany został także obóz socjoterapeutyczny dla 30. dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym, pochodzących z wykluczonych społecznie najuboższych rodzin. 14-dniowy
wyjazd w Pieniny obejmował zajęcia socjoterapeutyczne (pozwalające doskonalić
współpracę w grupie, wyrażanie emocji w sposób akceptowalny społecznie, rozwijanie
uważności na potrzeby drugiego człowieka i wiele innych), społeczności socjoterapeutyczne,
czyli wspólne spotkania uczestników obozu oraz kadry wychowawczej, mające na celu
wyjaśnianie konfliktów interpersonalnych w grupie oraz podejmowanie wspólnych decyzji
dotyczących przebiegu obozu, warsztaty arteterapeutyczne, rozwijające kreatywność
i twórcze myślenie, a także wycieczki krajoznawcze, tak piesze, jak również rowerowe po
okolicy oraz autokarowe na Trzy Korony i w okolice Zakopanego. Dzieci i młodzież miały
możliwość poznać walory Pienin i Podhala, poznać tradycję i kulturę rejonu oraz wzmocnić
zachowania akceptowane społecznie w miejscach publicznych. Oczywiście obóz pełen był
także znanych wszystkim kolonistom i miłych zarazem atrakcji, takich jak ogniska,
dyskoteki, zabawy rekreacyjne, takie jak podchody, itp.

Wyrównywanie szans to program mający na celu wspieranie, realizowane w formie
finansowania lub dofinansowania, rozwijania pasji i doskonalenia osobistego dzieci
z obszarów wiejskich oraz niepełnosprawnych. W tym roku sprawozdawczym Fundacja
dwukrotnie wsparła tzw. Klasy Wspomagania Rozwoju. Dzięki tym klasom dzieci
niepełnosprawne intelektualnie mają możliwość kontaktu ze zdrowymi rówieśnikami, uczą
się jak żyć i radzić sobie w otaczającym świecie. Pomoc polegała na dofinansowaniu Zielonej
Szkoły do Poznania i Wrocławia oraz miejsc okolicznych dla wspomnianych dzieci oraz ich
opiekunów. Jest to doskonała forma terapii, która pomaga zmniejszać bariery psychologiczne,
stanowiąc znakomitą możliwość integracji z rówieśnikami, a na dodatek pozwala oderwać się
od trudów codziennej, żmudnej rehabilitacji. Wyjazd poprzez zabawę rozwija uwagę dzieci,
ich ciekawość świata, wiedzę ogólną oraz samodzielność. Obok pieszych wycieczek, wyjazdy
obejmują zawsze interaktywne warsztaty tematyczne, obcowanie w przyrodą oraz relaks
i rozrywkę w parkach zabaw.
Pierwsza pomoc to program, który powstał w celu podnoszenia społecznej świadomości
oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Narzędziem pomagającym go realizować jest
Karta SOS. Jest ona oficjalnie zaaprobowana przez Polską Radę Resuscytacji. Stanowi
kompletną instrukcję udzielania pierwszej pomocy oraz informacje dotyczące właściwego
zabezpieczania miejsca wypadku, wezwania służb ratunkowych i podjęcia podstawowych
czynności podtrzymujących przy życiu ofiary wypadku. Karty, podobnie jak w latach
ubiegłych zostały bezpłatnie rozdystrybuowane w wielu miastach w Polsce i trafiły do około
30 000 uczestników ruchu, czyli kierowców, rowerzystów i pieszych.
Bezpieczna droga do szkoły, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu wpływać na poprawę
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, zwłaszcza tych, którzy poruszają się po zmroku po
drogach, przemieszczając się do szkoły lub do domu.
W tym roku program objął między innymi sfinansowanie wykonania niebagatelnej
liczby 6000szt akcesoriów odblaskowych, które rozdawane były, głównie w okresie
zimowym, kiedy wcześnie zapadający zmrok, mgły i opady znacznie skracają pole widzenia
wszystkich uczestników ruchu drogowego, przy szkołach, ścieżkach rowerowych, chodnikach
i innych miejscach.
Jesienią 2014 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogoźnicy odbył się tydzień
profilaktyczny pod hasłem „Bezpieczni w realu i bezpieczni w sieci”. Fundacja w ramach
profilaktyki związanej z bezpiecznym poruszaniem się po drodze przekazała łącznie pół
tysiąca odblasków, w które zostały wyposażone dzieci z tej placówki. W zależności od grupy
wiekowej, w ramach tygodnia profilaktycznego, Zespół Szkolno-Przedszkolny zorganizował
różnorakie warsztaty, które przybliżały pojęcia związane z bezpieczeństwem. Na ich
zakończenie każdy uczeń oraz przedszkolak otrzymał odblaski.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundacja działalności gospodarczej nie prowadzi.
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji
Odpisy Uchwał Rady Fundacji przedkładamy w załączeniu.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z uwzględnieniem ich źródeł oraz
odpłatnych
świadczeń
realizowanych
w
ramach
celów
statutowych
z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:
Przychody: .................................................................................................. 3 116 622,56zł
w tym:
 Przychody z 1% podatku.............................................................................. 420 948,59zł
 Darowizny osób fizycznych ........................................................................... 20 876,78zł
 Darowizny od firm ................................................................................................ 75,00zł
 Dotacja na kolonie przez Wojewodę Mazowieckiego ................................... 26 591,68zł
 Przychody z działalności finansowej ............................................................. 56 848,25zł
 Pozostałe przychody ......................................................................................... 2193,75zł
 Wynik finansowy roku 2013 ..................................................................... 2 589 088,51zł
6. Informacja o poniesionych kosztach na:
Koszty ogółem organizacji ......................................................................... 1 028 196,52zł
w tym:
a/ koszty realizacji działalności
nieodpłatnej pożytku publicznego, łącznie
z kosztami pozostałymi .......................................................................... 991 736,09zł
b/ administrację: ........................................................................................... 36 460,43zł
w tym:
 zużycie materiałów i energii ...................................................................... 1793,23zł
 usługi obce ................................................................................................... 466,75zł
 podatki i opłaty .......................................................................................... 1290,00zł
 wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne ........................................ 32 620,45zł
 amortyzacja ...................................................................................................... 0,00zł
 pozostałe ...................................................................................................... 290,00zł
c/ działalność gospodarczą:
nie dotyczy
7. Dane o:
a/ Liczba zatrudnionych osób w Fundacji z podziałem na stanowiska
Fundacja zatrudniała na podstawie umowy o pracę 2 osoby: główny księgowy
i dyrektor biura.
b/ Łączna kwota wynagrodzeń z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie
Wynagrodzenia brutto wyniosły 56 226,67zł. Nagród i premii nie wypłacano.
c/ Wysokość przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu i innych
organów fundacji
Rada Fundacji i Zarząd nie pobierały żadnego wynagrodzenia.
d/ Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Łączne wydatki z tytułu umów cywilno-prawnych wraz z pozapłacowymi kosztami
(ZUS + podatek) wyniosły 257 118,24zł
e/ Udzielonych przez Fundację pożyczkach
Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.
f/ Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Credit Agricole Bank Polska S.A. – 2 055 173,45zł
g/ Wartości nabytych obligacji, nabytych akcji
Nie zostały nabyte żadne obligacje ani akcje.
h/ Nabytych nieruchomościach
Nie zostały nabyte żadne nieruchomości.

i/ Nabytych pozostałych środkach trwałych
Fundacja nabyła niezbędne do prowadzenia działalności statutowej rzeczowe
składniki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
j/ Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Suma bilansowa Aktywów wyniosła 2 109 468,52zł,
z czego:
10 460,35zł wartości niematerialne i prawne
35 517,20zł rzeczowe aktywa trwałe
2 055 173,45zł gotówka w banku.
837,84zł krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
7 479,68zł należności krótkoterminowe
Suma bilansowa Pasywów wyniosła 2 109 468,52zł,
z czego:
1200,00zł Fundusz statutowy
19 842,48zł zobowiązania krótkoterminowe
2 088 426,04zł nadwyżka przychodów nad kosztami
8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
Nie było działalności zleconej.
9. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych
Fundacja składa deklarację PIT4R do Urzędu Skarbowego. Rozliczenia z tytułu
zobowiązań podatkowych regulowane są terminowo.
10. Kontrole w okresie sprawozdawczym
W roku 2014 w Fundacji przeprowadzona została kontrola przez Lubelski Urząd
Wojewódzki na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wynik: „Działalność
Fundacji Pomocy Chorym i Dzieciom „Kubuś” w zakresie rozliczenia, w latach 2012
i 2013, środków pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych za lata 2011 i 2012
oceniam pozytywnie. (…) W związku z oceną pozytywną odstępuję od wydania zaleceń
pokontrolnych.”

Dnia 11.06.2015r.
Główny Księgowy

Zarząd Fundacji

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
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 ZSU]\SDGNXVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJRVSRU]ąG]RQHJR]DRNUHVZFLąJXNWyUHJRQDVWąSLáR
SRáąF]HQLHSURVLP\ZVND]DüĪHMHVWWRVSUDZR]GDQLHILQDQVRZHVSRU]ąG]RQHSRSRáąF]HQLXVSyáHN
RUD]SURVLP\ZVND]Dü]DVWRVRZDQąPHWRGĊUR]OLF]HQLDSRáąF]HQLD QDE\FLDáąF]HQLDXG]LDáyZ
 RPyZLHQLHSU]\MĊW\FK]DVDG SROLW\NL UDFKXQNRZRĞFLZW\PPHWRGZ\FHQ\DNW\ZyZLSDV\ZyZ
WDNĪHDPRUW\]DFML SRPLDUXZ\QLNXILQDQVRZHJRRUD]VSRVREXVSRU]ąG]HQLDVSUDZR]GDQLD
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
3U]\MĊWH]DVDG\ SROLW\NĊ UDFKXQNRZRĞFL)XQGDFMDVWRVXMHZVSRVyEFLąJá\GRNRQXMąFZNROHMQ\FKODWDFK
REURWRZ\FKMHGQDNRZHMZ\FHQ\DNW\ZyZLSDV\ZyZ ZW\PWDNĪHGRNRQ\ZDQLDRGSLVyZDPRUW\]DF\MQ\FKL
XPRU]HQLRZ\FK XVWDOHQLDZ\QLNXILQDQVRZHJRLVSRU]ąG]DQLDVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJRWDNDE\]DNROHMQH
ODWDLQIRUPDFMH]QLFKZ\QLNDMąFHE\á\SRUyZQ\ZDOQH FK\EDĪHRERZLą]XMąFHSU]HSLV\EĊGąZ\PDJDá\]PLDQ 
LVWRWQ\XMPXMąFZVSUDZR]GDQLDFKILQDQVRZ\FK ELODQVLHUDFKXQNX]\VNyZLVWUDWLQIRUPDFMLGRGDWNRZHM 
ZV]\VWNLHLQIRUPDFMHNWyUHPDMą]QDF]HQLHSU]\RFHQLHV\WXDFMLPDMąWNRZHMILQDQVRZHMLZ\QLNXILQDQVRZHJR
ZVSyáPLHUQ\NWyU\ZXVWDODQLXZ\QLNXILQDQVRZHJRGDMHPRĪOLZRĞüXMĊFLDZV]\VWNLFKNRV]WyZNWyUHZVSRVyE
EH]SRĞUHGQLOXESRĞUHGQLSU]\F]\QLDMąVLĊGRSRZVWDQLDSU]\FKRGXZGDQ\PRNUHVLH ZW\PSU]\SDGNXZURNX
2014 SU]\]DVWRVRZDQLX]DVDG\PHPRULDáXXMPXMąFSU]\FKRG\LNRV]W\ZPRPHQFLHLFKSRZVWDZDQLD
QLH]DOHĪQLHRGWHUPLQXLFK]DSáDW\
:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQHRUD]SR]RVWDáHDNW\ZDZ\FHQLDQHVąZJFHQ]DNXSX
'RDPRUW\]DFMLZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKLSUDZQ\FKVWRVXMHVLĊ]DVDG\DPRUW\]DFML]JRGQLH]SRVWDQRZLHQLDPL
8VWDZ\RSRGDWNXGRFKRGRZ\PRGRVyESUDZQ\FKL3ROLW\NL5DFKXQNRZRĞFL
)XQGXV]HZáDVQHZ\FHQLDQHVąZHGáXJZDUWRĞFLQRPLQDOQHMQDWRPLDVW]RERZLą]DQLDZNZRWDFKZ\PDJDQHM
]DSáDW\F]\OL]JRGQLH]XPRZą
6SRU]ąG]RQRGQLD

Druk: MPiPS

FUNDACJA POMOCY CHORYM I DZIECIOM
.8%8ĝ
24-150 SADURKI
3
0000324460

BILANS
VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na
2014-01-01

2014-12-31

AKTYWA
A

$NW\ZDWUZDáH

81,181.54

45,977.55

I

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

24,568.38

10,460.35

1

.RV]W\]DNRĔF]RQ\FKSUDFUR]ZRMRZ\FK

0.00

0.00

2

:DUWRĞüILUP\

0.00

0.00

3

,QQHZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

24,568.38

10,460.35

4

=DOLF]NLQDZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

0.00

0.00

II

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

56,613.16

35,517.20

1

ĝURGNLWUZDáH

56,613.16

35,517.20

a)

JUXQW\ ZW\PSUDZRXĪ\WNRZDQLDZLHF]\VWHJRJUXQWX

0.00

0.00

b)

EXG\QNLORNDOHLRELHNW\LQĪ\QLHULLOąGRZHMLZRGQHM

0.00

0.00

c)

XU]ąG]HQLDWHFKQLF]QHLPDV]\Q\

9,764.02

5,704.22

d)

ĞURGNLWUDQVSRUWX

46,849.14

29,812.98

e)

LQQHĞURGNLWUZDáH

0.00

0.00

2

ĝURGNLWUZDáHZEXGRZLH

0.00

0.00

3

=DOLF]NLQDĞURGNLWUZDáHZEXGRZLH

0.00

0.00

III

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0.00

0.00

1

2GMHGQRVWHNSRZLą]DQ\FK

0.00

0.00

2

2GMHGQRVWHNSR]RVWDá\FK

0.00

0.00

IV

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0.00

0.00

1

1LHUXFKRPRĞFL

0.00

0.00

2

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

0.00

0.00

3

'áXJRWHUPLQRZHDNW\ZDILQDQVRZH

0.00

0.00

a)

ZMHGQRVWNDFKSRZLą]DQ\FK

0.00

0.00

XG]LDá\OXEDNFMH

0.00

0.00

LQQHSDSLHU\ZDUWRĞFLRZH

0.00

0.00

XG]LHORQHSRĪ\F]NL

0.00

0.00

LQQHGáXJRWHUPLQRZHDNW\ZDILQDQVRZH

0.00

0.00

ZSR]RVWDá\FKMHGQRVWNDFK

0.00

0.00

XG]LDá\OXEDNFMH

0.00

0.00

LQQHSDSLHU\ZDUWRĞFLRZH

0.00

0.00

XG]LHORQHSRĪ\F]NL

0.00

0.00

LQQHGáXJRWHUPLQRZHDNW\ZDILQDQVRZH

0.00

0.00

4

,QQHLQZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0.00

0.00

V

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0.00

0.00

1

$NW\ZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

0.00

0.00

2

,QQHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0.00

0.00

B

Aktywa obrotowe

2,514,172.83

2,063,490.97

I

Zapasy

0.00

0.00

b)

Druk: MPiPS

1

0DWHULDá\

0.00

0.00

2

3yáSURGXNW\LSURGXNW\ZWRNX

0.00

0.00

3

Produkty gotowe

0.00

0.00

4

Towary

0.00

0.00

5

Zaliczki na dostawy

0.00

0.00

II

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

0.00

7,479.68

1

1DOHĪQRĞFLRGMHGQRVWHNSRZLą]DQ\FK

0.00

0.00

a)

]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRRNUHVLHVSáDW\

0.00

0.00

GRPLHVLĊF\

0.00

0.00

SRZ\ĪHMPLHVLĊF\

0.00

0.00

b)

inne

0.00

0.00

2

1DOHĪQRĞFLRGSR]RVWDá\FKMHGQRVWHN

0.00

7,479.68

a)

]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRRNUHVLHVSáDW\

0.00

7,479.68

GRPLHVLĊF\

0.00

7,479.68

SRZ\ĪHMPLHVLĊF\

0.00

0.00

b)

]W\WXáXSRGDWNyZGRWDFMLFHáXEH]SLHF]HĔVSRáHF]Q\FKL]GURZRWQ\FKRUD]
LQQ\FKĞZLDGF]HĔ

0.00

0.00

c)

inne

0.00

0.00

d)

GRFKRG]RQHQDGURG]HVąGRZHM

0.00

0.00

III

Inwestycje krótkoterminowe

2,509,442.51

2,055,173.45

1

Krótkoterminowe aktywa finansowe

2,509,442.51

2,055,173.45

a)

ZMHGQRVWNDFKSRZLą]DQ\FK

0.00

0.00

XG]LDá\OXEDNFMH

0.00

0.00

LQQHSDSLHU\ZDUWRĞFLRZH

0.00

0.00

XG]LHORQHSRĪ\F]NL

0.00

0.00

LQQHGáXJRWHUPLQRZHDNW\ZDILQDQVRZH

0.00

0.00

ZSR]RVWDá\FKMHGQRVWNDFK

0.00

0.00

XG]LDá\OXEDNFMH

0.00

0.00

LQQHSDSLHU\ZDUWRĞFLRZH

0.00

0.00

XG]LHORQHSRĪ\F]NL

0.00

0.00

LQQHGáXJRWHUPLQRZHDNW\ZDILQDQVRZH

0.00

0.00

ĞURGNLSLHQLĊĪQHLLQQHDNW\ZDSLHQLĊĪQH

2,509,442.51

2,055,173.45

ĞURGNLSLHQLĊĪQHZNDVLHLQDUDFKXQNDFK

2,509,442.51

2,055,173.45

LQQHĞURGNLSLHQLĊĪQH

0.00

0.00

LQQHDNW\ZDSLHQLĊĪQH

0.00

0.00

2

Inne inwestycje krótkoterminowe

0.00

0.00

IV

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

4,730.32

837.84

2,595,354.37

2,109,468.52

2,590,288.51

2,089,626.04

1,200.00

1,200.00

b)

c)

AKTYWA razem (suma poz. A i B)
PASYWA
A

.DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\

I

.DSLWDá IXQGXV] SRGVWDZRZ\

II

1DOHĪQHZSáDW\QDNDSLWDáSRGVWDZRZ\ ZLHONRĞüXMHPQD

0.00

0.00

III

8G]LDá\ DNFMH ZáDVQH ZLHONRĞüXMHPQD

0.00

0.00

IV

.DSLWDá IXQGXV] ]DSDVRZ\

0.00

0.00

V

.DSLWDá IXQGXV] ]DNWXDOL]DFMLZ\FHQ\

0.00

0.00

Druk: MPiPS

VI

3R]RVWDáHNDSLWDá\ IXQGXV]H UH]HUZRZH

VII

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

VIII

0.00

0.00

2,589,088.51

0.00

Zysk (strata) netto

0.00

2,088,426.04

IX

2GSLV\]]\VNXQHWWRZFLąJXURNXREURWRZHJR ZLHONRĞüXMHPQD

0.00

0.00

B

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

5,065.86

19,842.48

I

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0.00

0.00

1

5H]HUZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

0.00

0.00

2

5H]HUZDQDĞZLDGF]HQLDHPHU\WDOQHLSRGREQH

0.00

0.00

GáXJRWHUPLQRZD

0.00

0.00

- krótkoterminowa

0.00

0.00

3R]RVWDáHUH]HUZ\

0.00

0.00

GáXJRWHUPLQRZD

0.00

0.00

- krótkoterminowa

0.00

0.00

II

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0.00

0.00

1

:REHFMHGQRVWHNSRZLą]DQ\FK

0.00

0.00

2

:REHFSR]RVWDá\FKMHGQRVWHN

0.00

0.00

a)

NUHG\W\LSRĪ\F]NL

0.00

0.00

b)

]W\WXáXHPLVMLGáXĪQ\FKSDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK

0.00

0.00

c)

LQQH]RERZLą]DQLDILQDQVRZH

0.00

0.00

d)

- inne

0.00

0.00

III

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

5,065.86

19,842.48

1

:REHFMHGQRVWHNSRZLą]DQ\FK

0.00

0.00

a)

]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRRNUHVLHZ\PDJDOQRĞFL

0.00

0.00

GRPLHVLĊF\

0.00

0.00

SRZ\ĪHMPLHVLĊF\

0.00

0.00

b)

inne

0.00

0.00

2

:REHFSR]RVWDá\FKMHGQRVWHN

5,065.86

19,842.48

a)

NUHG\W\LSRĪ\F]NL

0.00

0.00

b)

]W\WXáXHPLVMLGáXĪQ\FKSDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK

0.00

0.00

c)

LQQH]RERZLą]DQLDILQDQVRZH

0.00

0.00

d)

]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRRNUHVLHZ\PDJDOQRĞFL

1,522.13

31.50

GRPLHVLĊF\

1,522.13

31.50

SRZ\ĪHMPLHVLĊF\

0.00

0.00

e)

zaliczki otrzymane na dostawy

0.00

0.00

f)

]RERZLą]DQLDZHNVORZH

0.00

0.00

g)

]W\WXáXSRGDWNyZFHáXEH]SLHF]HĔLLQQ\FKĞZLDGF]HĔ

3,543.73

11,410.98

h)

]W\WXáXZ\QDJURG]HĔ

0.00

0.00

i)

inne

0.00

8,400.00

3

Fundusze specjalne

0.00

0.00

IV

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0.00

0.00

1

8MHPQDZDUWRĞüILUP\

0.00

0.00

2

,QQHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0.00

0.00

GáXJRWHUPLQRZH

0.00

0.00

- krótkoterminowe

0.00

0.00

2,595,354.37

2,109,468.52

3

PASYWA razem (suma poz. A i B)
Druk: MPiPS

6SRU]ąG]RQRGQLD

%DUEDUD:DáDFKRZVND

Tomasz Poniatowski

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLHNVLąJ
UDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQXna podstawie art. 52 ust.
XVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

Druk: MPiPS

FUNDACJA POMOCY CHORYM I DZIECIOM
.8%8ĝ
24-150 SADURKI
3
0000324460

Pozycja

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
QDG]LHĔ
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWZDULDQWSRUyZQDZF]\]JRGQLH]]Dá1UGR8VWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

Wyszczególnienie

1

2

Kwota za rok
poprzedni

Kwota za rok obrotowy

3

4

A.

3U]\FKRG\QHWWR]HVSU]HGDĪ\L]UyZQDQH]QLPLZW\PRG
MHGQRVWHNSRZLą]DQ\FK

0.00

0.00

I.

3U]\FKRG\QHWWR]HVSU]HGDĪ\SURGXNWyZ

0.00

0.00

II.

=PLDQDVWDQXSURGXNWyZ ]ZLĊNV]HQLHZDUWRĞüGRGDWQLD
]PQLHMV]HQLHZDUWRĞüXMHPQD

0.00

0.00

III.

.RV]WZ\WZRU]HQLDSURGXNWyZQDZáDVQHSRWU]HE\MHGQRVWNL

0.00

0.00

IV.

3U]\FKRG\QHWWR]HVSU]HGDĪ\WRZDUyZLPDWHULDáyZ

0.00

0.00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM

0.00

0.00

I.

Amortyzacja

0.00

0.00

II.

=XĪ\FLHPDWHULDáyZLHQHUJLL

0.00

0.00

III.

8VáXJLREFH

0.00

0.00

IV.

3RGDWNLLRSáDW\ZW\PSRGDWHNDNF\]RZ\

0.00

0.00

V.

Wynagrodzenia

0.00

0.00

VI.

8EH]SLHF]HQLDVSRáHF]QHLLQQHĞZLDGF]HQLD

0.00

0.00

VII.

3R]RVWDáHNRV]W\URG]DMRZH

0.00

0.00

VIII.

:DUWRĞüVSU]HGDQ\FKWRZDUyZLPDWHULDáyZ

0.00

0.00

C.

=\VN VWUDWD ]HVSU]HGDĪ\ $%

0.00

0.00

D.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

3,310,356.49

3,059,774.31

I.

=\VN]H]E\FLDQLHILQDQVRZ\FKDNW\ZyZWUZDá\FK

0.00

0.00

II.

Dotacje

0.00

0.00

III.

Inne przychody operacyjne

3,310,356.49

3,059,774.31

1.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLQLHRGSáDWQHMSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

3,310,356.49

3,057,580.56

2.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHMSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

0.00

0.00

3.

Inne przychody operacyjne

0.00

2,193.75

E.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

792,081.96

1,028,196.52

I.

6WUDWD]H]E\FLDQLHILQDQVRZ\FKDNW\ZyZWUZDá\FK

0.00

0.00

II.

$NWXDOL]DFMDZDUWRĞFLDNW\ZyZQLHILQDQVRZ\FK

0.00

0.00

III.

Inne koszty operacyjne

792,081.96

1,028,196.52

1.

.RV]W\]G]LDáDOQRĞFLQLHRGSáDWQHMSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

755,564.59

991,736.09

2.

.RV]W\]G]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHMSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

0.00

0.00

3.

Inne koszty operacyjne

36,517.37

36,460.43

F.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM &'(

2,518,274.53

2,031,577.79

G.

Przychody finansowe

70,813.98

56,848.25

I.

'\ZLGHQG\LXG]LDá\Z]\VNDFKZW\PRGMHGQRVWHNSRZLą]DQ\FK

0.00

0.00

II.

2GVHWNLZW\PRGMHGQRVWHNSRZLą]DQ\FK

70,813.98

56,848.25

III.

Zysk ze zbycia inwestycji

0.00

0.00

Druk: MPiPS
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IV.

$NWXDOL]DFMDZDUWRĞFLLQZHVW\FML

0.00

0.00

V.

Inne

0.00

0.00

H.

Koszty finansowe

0.00

0.00

I.

2GVHWNLZW\PGODMHGQRVWHNSRZLą]DQ\FK

0.00

0.00

II.

Strata ze zbycia inwestycji

0.00

0.00

III.

$NWXDOL]DFMDZDUWRĞFLLQZHVW\FML

0.00

0.00

IV.

Inne

0.00

0.00

2,589,088.51

2,088,426.04

I.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM )*+

J.

:\QLN]GDU]HĔQDG]Z\F]DMQ\FK -,-,,

0.00

0.00

I.

Zyski nadzwyczajne

0.00

0.00

II.

Straty nadzwyczajne

0.00

0.00

K.

Zysk (strata) brutto (I±J)

2,589,088.51

2,088,426.04

L.

Podatek dochodowy

0.00

0.00

M.

3R]RVWDáHRERZLą]NRZH]PQLHMV]HQLD]\VNX ]ZLĊNV]HQLDVWUDW\

0.00

0.00

N.

Zysk (strata) netto (K-L-M)

2,589,088.51

2,088,426.04

6SRU]ąG]RQRGQLD

%DUEDUD:DáDFKRZVND

Tomasz Poniatowski

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLHNVLąJ
UDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQXna podstawie art. 52 ust. 2
XVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL
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I
6]F]HJyáRZ\]DNUHV]PLDQZDUWRĞFLJUXSURG]DMRZ\FKĞURGNyZWUZDá\FKZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKLSUDZQ\FK
RUD]LQZHVW\FMLGáXJRWHUPLQRZ\FK]DZLHUDMąF\VWDQW\FKDNW\ZyZQDSRF]ąWHNURNXREURWRZHJR]ZLĊNV]HQLDL
]PQLHMV]HQLD]W\WXáXDNWXDOL]DFMLZDUWRĞFLQDE\FLDSU]HPLHV]F]HQLDZHZQĊWU]QHJRRUD]VWDQNRĔFRZ\DGOD
PDMąWNXDPRUW\]RZDQHJRSRGREQHSU]HGVWDZLHQLHVWDQyZLW\WXáyZ]PLDQGRW\FKF]DVRZHMDPRUW\]DFMLOXE
umorzenia:
:DUWRĞüEUXWWRĞURGNyZWUZDá\FKZURNX2014SU]HGVWDZLDVLĊQDVWĊSXMąFR
8U]ąG]HQLDWHFKQLF]QHLPDV]\Q\
BO 31849,98]á=:3403,00]á%=35252,98]á
ĝURGNLWUDQVSRUWX
BO 85180,50]á%=85180,50]á
5D]HPZDUWRĞüĞURGNyZWUZDá\FK
BO 117030,48]á=:3403,00]á%=120433,48]á
8PRU]HQLHĞURGNyZWUZDá\FKZURNX2014SU]HGVWDZLDVLĊQDVWĊSXMąFR
8U]ąG]HQLDWHFKQLF]QHLPDV]\Q\
BO 22085,96]á=:7462,80 BZ 29548,76
ĝURGNLWUDQVSRUWX
BO 38331,36]á=:17096,16]á%=55367,52]á
:DUWRĞüQHWWRĞURGNyZWUZDá\FKZURNX2014SU]HGVWDZLDVLĊQDVWĊSXMąFR
8U]ąG]HQLDWHFKQLF]QHLPDV]\Q\
BO 9764,02]á%=5704,22]á
ĝURGNLWUDQVSRUWX
BO 46849,14]á%=29812,98]á
:DUWRĞüZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKLSUDZQ\FKZURNX2014SU]HGVWDZLDVLĊQDVWĊSXMąFR
BO 44781,02]á=:6867,20]á%=51648,22]á
8PRU]HQLHZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKLSUDZQ\FKZURNX2014SU]HGVWDZLDVLĊQDVWĊSXMąFR
BO 20212,64]á=:20975,23]á%=41187,87]á
:DUWRĞüQHWWRZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKLSUDZQ\FKZURNX2104SU]HGVWDZLDVLĊQDVWĊSXMąFR
BO 24568,38]á%=20460,35
)XQGDFMDQLHSRVLDGDJUXQWyZXĪ\WNRZDQ\FKZLHF]\ĞFLHQLHDPRUW\]RZDQ\FKOXEQLHXPDU]DQ\FKĞURGNyZ
WUZDá\FKXĪ\ZDQ\FKQDSRGVWDZLHXPyZQDMPXG]LHUĪDZ\LLQQ\FKXPyZ]RERZLą]DĔZREHFEXGĪHWX
SDĔVWZDOXEMHGQRVWHNVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJR]W\WXáXX]\VNDQLDSUDZDZáDVQRĞFLEXG\QNyZLEXGRZOLRUD]
subskrybowanych akcji.
Fundusz zapasowy w roku 2014SU]HGVWDZLDVLĊQDVWĊSXMąFR
BO 0,00]á%=0,00]á
Fundusz rezerwowy w roku 2014SU]HGVWDZLDVLĊQDVWĊSXMąFR
BO 0,00]á%=0,00]á
Fundacja w roku 2014QLHXWZRU]\áDUH]HUZ1LHZ\VWąSLá\UyZQLHĪ]RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH
&]\QQDSR]\FMDZUR]OLF]HQLDFKPLĊG]\RNUHVRZ\FKWRSROLVDXEH]SLHF]HQLRZDNWyUHMZDUWRĞüZURNX2014
SU]HGVWDZLDVLĊQDVWĊSXMąFR
BO 4730,32]á%=837,84]á
W 2014UQLHZ\VWąSLá\ELHUQHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH
:)XQGDFMLQLHZ\VWĊSXMą]RERZLą]DQLD]DEH]SLHF]RQHQDPDMąWNXRUD]]RERZLą]DQLDZDUXQNRZH
II
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3U]\FKRG\QHWWR]HVSU]HGDĪ\SURGXNWyZWRZDUyZLPDWHULDáyZQLHZ\VWĊSXMą]XZDJLQDIDNWĪH)XQGDFMDQLH
SURZDG]LG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM1LHZ\VWąSLá\UyZQLHĪRGSLV\DNWXDOL]XMąFHZDUWRĞüĞURGNyZWUZDá\FKRUD]
]DSDVyZDWDNĪHSU]\FKRG\NRV]W\LZ\QLNLG]LDáDOQRĞFL]DQLHFKDQHM)XQGDFMDQLHSRVLDGDĞURGNyZWUZDá\FK
w budowie.
W roku 2014)XQGDFMDQLHSRQLRVáDĪDGQ\FKQDNáDGyZQDQLHILQDQVRZHDNW\ZDWUZDOH1LHVąSODQRZDQHQD
rok 2015QDNáDG\QDQLHILQDQVRZHDNW\ZDWUZDáH
=\VNLLVWUDW\QDG]Z\F]DMQH]SRG]LDáHPQDORVRZHLSR]RVWDáHZURNX2014Z)XQGDFMLQLHZ\VWąSLá\
Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych w roku 2014QLHZ\VWąSLá
IIa
3R]\FMDELODQVXRUD]UDFKXQHN]\VNyZLVWUDWQLHE\á\ZURNX2014Z\UDĪRQHZZDOXWDFKREF\FK
III
Nie dotyczy
IV
)XQGDFMDQLHMHVWSRZLą]DQD]LQQ\PLMHGQRVWNDPLZURNX2014QLH]DNáDGDáDVSyáHNZW\PVSyáHN
handlowych.
W 2014URNXZ)XQGDFMLQLHZ\VWąSLá\XPRZ\QLHXZ]JOĊGQLRQHZELODQVLH
3U]HFLĊWQDOLF]ED]DWUXGQLRQ\FKZ)XQGDFMLZURNX2014ZSU]HOLF]HQLXQDSHáQHHWDW\Z\QLRVáD1,7, w tym
SHáQ\HWDWPHQDGĪHUVNLRUD]HWDWZZ\PLDU]H3/4 dla specjalisty.
V
W sprawozdaniu finansowym za rok 2014QLHZ\VWąSLá\]GDU]HQLDGRW\F]ąFHODWXELHJá\FK1LHZ\VWąSLá\
UyZQLHĪ]QDF]ąFH]GDU]HQLDSRGQLXELODQVRZ\P
W roku 2014QLHZSURZDG]RQR]PLDQ]DVDG SROLW\NL UDFKXQNRZRĞFLZW\PPHWRGZ\FHQ\RUD]]PLDQ
VSRVREXVSRU]ąG]DQLDVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJRNWyUHE\VSRZRGRZDá\LVWRWQ\ZSá\ZQDV\WXDFMĊ
PDMąWNRZąILQDQVRZąZ\QLNILQDQVRZ\F]\]PLDQ\ZNDSLWDOH IXQGXV]X ZáDVQ\PMHGQRVWNL=PLDQ\Z
SROLW\FHUDFKXQNRZRĞFLZURNX2014]RVWDá\Z\PXV]RQHSU]H]RERZLą]XMąFąVSUDZR]GDZF]RĞü
UR]SRU]ąG]DQLH03L36]GQLD12.02.2013U :SURZDG]Lá\XSURV]F]HQLDZ]DVDGDFKNVLĊJRZRĞFLRUD]
DNWXDOL]DFMĊZ]DNáDGRZ\PSODQLHNRQWXZ]JOĊGQLDMąFąREHFQ\RUD]SODQRZDQ\SURILOG]LDáDOQRĞFLIXQGDFMLRUD]
ZSURZDG]RQHXSURV]F]HQLD8VWDOLá\XV]F]HJyáRZLHQLH]DVDGSRG]LDáXNRV]WyZQDDGPLQLVWUDF\MQHRUD]NRV]W\
ZVSyOQHSURJUDPyZDNFMLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR8SRU]ąGNRZDá\]DVDG\HZLGHQFMRQRZDQLDRUD]DPRUW\]RZDQLD
ĞURGNyZWUZDá\FKRUD]ZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKLSUDZQ\FK8]XSHáQLá\]DSLV\Z3ROLW\FH5DFKXQNRZRĞFLR
Z\RGUĊEQLRQąHZLGHQFMĊ]1%SRGDWNXGRFKRGRZHJRRGRVyEIL]\F]Q\FKSU]HND]\ZDQHJRSU]H]XU]ĊG\
skarbowe.
'DQHOLF]ERZHVSUDZR]GDĔILQDQVRZ\FK]DURNELHĪąF\ZVWRVXQNXGRURNXXELHJáHJR]DSHZQLDMą
SRUyZQ\ZDOQRĞü
VI
:URNX)XQGDFMDQLHSRGHMPRZDáDZVSyOQ\FKSU]HGVLĊZ]LĊüNWyUHQLHSRGOHJDMąNRQVROLGDFML1LHMHVW
WDNĪHSRZLą]DQD]LQQ\PLMHGQRVWNDPL:]ZLą]NX]SRZ\ĪV]ąLQIRUPDFMąVSRU]ąG]DQLHVNRQVROLGRZDQHJR
sprawozdania Fundacji nie dotyczy.
VII
:URNX)XQGDFMDQLHSRáąF]\áDVLĊ]LQQąMHGQRVWNą:]ZLą]NX]SRZ\ĪV]\PQLHE\áRVSRU]ąG]DQH
VSUDZR]GDQLHILQDQVRZHREHMPXMąFHRNUHVSRáąF]HQLD
VIII
)XQGDFMDG]LDáDSU]\]DáRĪHQLXGDOV]HMNRQW\QXDFMLG]LDáDOQRĞFLLQLHVWZLHUG]DVLĊZ\VWĊSRZDQLDQLHSHZQRĞFL
FRGRPRĪOLZRĞFLNRQW\QXRZDQLDG]LDáDOQRĞFLSU]H])XQGDFMĊZSU]\V]áRĞFL
IX
)XQGDFMLQLHVą]QDQHLQIRUPDFMHLQQHQLĪZ\PLHQLRQHSRZ\ĪHMNWyUHPRJá\E\ZLVWRWQ\VSRVyEZSá\QąüQD
RFHQĊV\WXDFMLPDMąWNRZHMILQDQVRZHMRUD]Z\QLNILQDQVRZ\
6SRU]ąG]RQRGQLD
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