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OPINIA
NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA
dla Rady Fundacji WWF Polska
w Warszawie, ul. WiSniowa 38
Z BADANIA SPRAWOZDANIA F'INANSOWEGO
ZA ROK OBROTOWY 2OI2

l.

PrzeprowadziliSmy badanie zalqczonego sprawozdania finansowego Fundacji WWp
Polska z siedzib4w Warszawie, ul. WiSniowa 38, zarokobrotowy 2}l2,s*adajqcego siE z:
I

) wprowadzenia do sprawozdania,

2) bilansu sporz4dzonego na d2iefi31.12.2012 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w zamyka sig sum4
8.222.388,35 zl
3) rachunku zysk6w i stat, zarok obrotowy od dnia 01.01.2012 roku do dnta3l.12.2012 roku,
wykazuj4cy zysk bilansowy netto w kwocie
(+) 1.005.870,85 zl
4) dodatkolvych informacji i objaSniefr.
Zasporuqdzenie zgodnego z obowi4zujqcymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania merytorycznego z dzialalnoSci odpowiedzialny jestZaru4dFundacji.
Zaruyd Fundacji oraz Czlonkowie Rady Fundacji sq zobowiqzani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytolyczne z dzialalnoSci Fundacji spelnialy wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci
(Dz. U. 22009 r. Nr 152, poz.l223rzp6fin.zm.)rrwanej dalej,rustaw4 o rachunkowoSci".
Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyraZenie opinii o zgodno5ci z wymagaj4cymi zastosowania zasadami (polityk{ rachunkowo6ci tego sprawozdania finansowego oraz eEy netelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjp maj4tkow4 i finansow:l' jak teL wynik finansowy jednostki oraz o prawidlowoSci ksi4g rachunkowych
stanowi4cych podstawg jego sporzqdzenia.
Badanie przedmiotowego sprawozdania furansowego pzeprowadzilifpy stosownie do postanowieri:

l)
2)
3)
4)
5)

rozdnafu 7 ustawy z drna29 wr:eSrua 1994 roku o rachunkowoSci (tekst jednolity: w Dz.TJ.
22009 r. Nr 152, poz.l223,zp6inrejszymi zmianami),
krajowych standard6w rewizji finansowej,
ustawy z dnta 6 kwietria 1984 roku o fundacjach (Dr. lJ . z l99l r. Nr 46, poz. 203 z pimey
szymi zmianami),
ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci poZytku publicmego i o wolontariacie (Dz.
U.22010 r. Nr 234, poz. 1536 zp6iniejszymi zmianami),
statutu Fundacji.
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Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliSmy

i

przeprowadnliSmy w taki spos6b, aby uzyskat racjonaln4pewnoS6, pozwalaj4c4nawyrahenie niezaleznej opinii o tym sprawozdaniu.
Badanie obejmowalo w szczeg6lnoSci sprawdzenie poprawnoSci.zastosowanychpnezFundacjE, przyjgtych zakladowych zasad (polityki) rachunkowo6ci oraz nraczryych szacunk5w, spra-

wdzenie

-w przewa2aj4cej

niene w

spos6b wyrywkowy, dowod6w ksiEgowych

ksiEgach rachunkowych, z kt6rych wynikaja hczby

i

i zapis6w w
fi-

informacj e zawarte w sprawozdaniu

jak i caloSciow4ocenE tego sprawozdanra.Uwui:arny,?r-nasze badanie stanowilo
wystarczaj4c4podstawg do wyrazenia miarodajnej opinii o przedmiotowym sprawozdaniu finansow)rm,

rulrlsowym.
J. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe,

obejmujqce dane liczbowe i pisemne

objaSnienia:

l)

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotre dla oceny sytuacji maj4tkowej i finansowej badanej Fundacji nadnefi3l.I2.20l2 roku, jak teL jej wyniku finansowego za"rok

obrotowy od dnia 01.01.2012 roku do dnra31l2.2012 roku,
2) sporz4dzone zostalo, we wszystkich istotrych aspektach, zgodnie z okreSlonymi w powolanych wyZej ustawie i rozporz4dzenru zasadami i ustaleniami zakladowych zasad (polityki)
rachunkowoSci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych,
jest
3)
zgodne, co do formy i treSci, z obowiq,zujecymi FundacjE przepisami prawa i postanowieniami statutu Fundacj i.

merytoryczne z dzialalnoSci Fundacji jest kompletre, a za'warte w nim informacje, pochodz4ce zp zbadanego sprawozdania finansowego, nie zawieraj4 istotrych nie-

4. Sprawozdanie

prawidlowoSci.

Warszawa, 2013.06.25
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W arcrrwe, AL

RAPORT
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Fundacji WWF Polska
w Warszawie ul. WiSniowa 38
za rok obrotowy 2012

A. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI BADANEJ

1. Badanie przedmiotowego sprawozdania finansowego prueprowadzili5my w oparciu o postanowienia umowy w S}llBll2,zawartej dnia 19 grudnia 2012 roku pomiEdzy FundacjqWWF
Polska w Warszawie, ul. WiSniowa 38 lok.22, a PERFECTUM - AUDIT Doradcy Finansowo KsiEgowi Sp6lk4z o. o. w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, obejmuj4c badaniem:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans, na dziefi 3l .12.2012 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sumE bilansowQ
8.222.388,35 zl
3) rachunek zysk6w i strat, zarok obrotowy od dnia 01J1.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku,
wykazujqcy zysk bilansowy netto w kwocie
(+) f .005.870,85 zl
4) dodatkowe informacje i objaSnienia,
a
5

ponadto przeprowadzono badanie:

)

sprawozdani a merytory czne go z dzialalno Sci

oraz dowod6w ksiEgowych
rz1dzono.

i ksi4g rachunkowych,

na podstawie kt6rych sprawozdania te spo-

Badanie sprawozdania finansowego w zakresie rozliczeri publicznoprawnych sprowadzilo siE
do sprawdzenia tych kwestii w stopniu umoZliwiaj4cym wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym jako caloSci. Nie naleZy traktowai naszego badaniajako ekspertyzy podatkowej.

Nie stanowilo,zzasady, przedmiotu badania wykrycie i wyjaSnienie zdaruefipodlegaj4cych Sciganiu np. naduryl oraz innych nieprawidlowo6ci jakie mogtyby wystqpi6 poza systemem rachunkowoSci lub systemem kontroli wewnEtrznej.

2. Podmiot uprawniony do badania jak i przeprowadzaj4ca w Jego imieniu badanie Biegla
Rewident stwierdzaj4 niniejszym,2e sqruezale2ni od badanej Fundacji w Swietle postanowieri
art.56 ustawy z dniaT maja 2009 roku o bieglych rewidentach i ich samorzqdzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdari finansowych orcz nadzorze publicznym (Dz.IJ. Nr 77,
poz.649 22009 r. zp6iniejszymi zrnianami), atakze w rozumieniu Kodeksu etyki zawodowych
ksiqgowych IFAC.

3. Badanie plzeprowadzila z upowaZnienia podmiotu uprawnionego w okesie od dnia 04.04.
2013 roku do dnia 25.06.2013 roku, Biegla Rewident Ewa Kurek (nr w rejestrze 12342) na miejscu
w badanej Fundacji i w biurze Audytora.
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4. Za sporzqdzenie zgodnego z obowi4zujqcymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania merytorycznego z dzialalno5ci odpowiedzialny jest Zam4d Fundacji . Zaru4d
Fundacji orazCzlonkowie Rady Fundacji s4zobowiryani do zapewnienia, aby sprawozdanie fiturllsowe oraz sprawozdame merytoryczne z dnalalnoSci Fundacji spetniaty wymagania prz1\idziane w ustawie z drua29 wneilrua 1994 r. o rachunkowoSci (Dz. U. 22009 r. Nr 152, poz. 1223,
z p6in. zm.), z-wanej dalej ,,ustawq o rachunkowoSci". Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnoScizwymagaj4cymi zastosowaniazasadani (polityk{ rachunkowoSci tego
sprawozdania finansowego orazczy rzetelrue i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych
aspektach, sytuacjE maj4tkow4 i finansow4 jaktez wynik finansowy jednostki oraz o prawidlowoSci ksi4g rachunkolvych stanowiqcych podstawE jego sporzEdzenia.

5. Badana Fundacja udostgpnila 24dane przezBieglego Rewidenta dane, informacje i udzielila wyjadnier[ niezbqdnych do przeprowadzenia badania" co migdzy innymi potrvierdzone zostalo
oSwiadczeniem Zarzqdu Fundacji z dnia 25 czerwca 2013 roku o kompletnym ujgciu danych
w ksiEgach rachunkowych i wykazaniu wszelkich zobowiqzan warunkolvych oraz o istotnych
zduzeruach, kt6re nastqpily po dacie bilansu do dnia zlo2enraoSwiadczenia. W Swietle powy2szych ustaleri stwierdza sig,2e nie nast4pily ograniczenia zakresu ani tez metod badania.

6. Fundacja prowadzi dzialalnoSd na podstawie:
l) ustawy z dnia 6 kwietria 1984 roku o fundacjach (Dz.IJ. z I99l

r. Nr 46, poz.203

zp6ittey

szymi zmianami),

2) ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2yku publicmego i o wolontariacie (Dz. U.
22010 r. Nr 234, poz. 1536 zp6irtrejszymizrnianami),
3) statutu Fundacji.
Fundacja ustanowiona zastaladnia 03.04.2003 roku aktem notarialnym Rep.
v4dzonym przed notariuszem ElZbiet4Zygadlo.

A

1555i2003 spo-

Wpis Podmiotu badanego do rejestru stowarryszen, innych orgarwacji spolecznych i zawodolvych, frmdacji oraz publicmych zaldad6w opieki zdrowotnej nast4pil w Stdzis Rejonowyrn dla
m.st. Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego w Warszawie, dnia
07.05.2003 roku pod mrmerem KRS: 0000160673; Fundacja wpisana jest r6wnie2 do rejestru
przedsigbiorc6w. Fundacja posiada status orgarwacjipo4rtku publicznego.
Fundacja zostala zarejestrowana takZe w:
) Urzgdzie Statystycznym w Warszawie, ul. 1 Sieqpnia 2 1 , uzyskuj 4c REGON Nr 0 1 548 I 0 I 9,
2) Ungdzie Skarbowym Warszawa - Mokot6w, ul Kujawska l, uzyskuj4c NIP: 521-32-41-055.
I

Przedmiotem nieodplatnej dzialalnoSci statutowej Fundacji, zgodnie ze statutem oraz wpisem
do KRS, jest:
1) dzialalnoSi w zakresie ekologii i ochrony Srodowiska,
2) badania rozwojowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczychi technicznych,
3) doradztwo w dziedzinie nauk przyrodniczychi ochrony Srodowiska,

4) dzialalno 56 edukacyj na,
5) dzialalno Si wydawnicza,
6) dzialalno66 zwiqzanaz organizacj4targ6w, wystaw i kongres6w.
W celu pozyskania Srodk6w narealizacjE cel6w statutowych Fundacja prowadzi rownte? dzialalnoS6 gospodarcz4; w roku badanym byla to gl6wnie dzialalnoS6 w zakresie reklamy oruzhandlu detalicznego.
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Nadwyzka przychod6w nad kosztami mohe, zgodnie ze statutem , zostad przeznaczona wyl4cznie na dzialalnoS6 poZytku publicznego.
Fundusz wlasny Fundacji stanowil, nadziefi3I.I2.20l2roku,

zlego:
1

) fundusz statutowy (zalozycielski)

5.008.294,40 zl
5.000,00 zt

2) zyskz lat ubieglych
3) \M/nik finansowy netto - zysk bilansowy zarckobrotowy
Przecigtne zatrudnienie w roku badanym,

kwote

w przeliczeruu

(+) 3.997.423,55 zl
(+) 1.005.870,35 zl
na pelne etaty, wynioslo 35,52 etaty.

Przychody dzialalnoSci statutowej, dzialalnoSci gospodarczej,pozostaLeprzychody operacyjne
i przychody finansowe, w roku badanym, stanowi4kwotE
17.528.037,85 zl

7. Sprawozdanie finansowe Fundacji, za rokpoprzedzaj4cy rok badany, w kt6rym:
1) suma bilansowa wynosila

7.321.171,84 zl
2) przychody dzialalnoSci statutowej, przychody ze sprzedazy towar6w i usfug, pozostale pzychody operacyjne i przychody finansowe wynosily
20.013.744,43 zl
3) wynik finansowy netto stanowil zysk w kwocie
(+) 210.896,62 zl

bylo badane przezBieglego Rewidenta z Podmiotu uprawnionego do badania: Bitno Rachunkowe
,,W)mik" sp6lkE cywiln4w Warszawie ul. W4chocka4a lok. 19, uzyskujqc opiniq bezzastrzeaen.
Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zostalo zatwierdzone uchwal4 nr
01/RF/06/12 Walnego Zgromadzenia Rady Fundacji z dma 16 czervvca 2012 roku i zloZone:
w Krajowym Rejestrze Sqdowym XIII Wydzial Gospodarczy KRS w Warszawie dnia 29.06.
2012 r. oraz w UrzEdzie Skarbowym Warszawa - Mokot6w dnia 16.07 .2012 r., a takze ogloszone na stronie www.po4ttek. eov.pl.
Zysk bilansowy netto za rok obrotowy 20II, zgodnie z uchwal4 nr 02lRF/06112 Walnego
Zgromadzenia Rady Fundacji z dnia 16 czerwca 2012 roku, pozostal niepodzielony i przeznaczony na cele dzialalnoSci statutowej lx pnyszlych i odpowiednio ujEty w ksiggach rachunkolyych w roku 2012.
Bilans zamknigci4 za rok poprzedzajqcy rok badany, wprowadzony zostal do ksi4g rachunkowych, jako bilans otwarci4 rcd2iefiOl.01.2012 roku.

8. Badan4 Fundacj4 kierowalw okresie badanym Zaru4dw nastgpujAcym skladzie:
1) Magdalena Dul-Komosiriska

2)

Gary Andrew

Miller

-

-

Dyrektor Naczelny Zarzqdu,

Czlonek Zarz4du, pelniqcy funkcjp do dnia 14.06.20L2 roku,

3) Frederick Kwame Kumah

-

Czlonek Zarzqdu,pelni4cy funkcjq od dnia 14.06.2012 rofui.

9. Wsklad Rady Fundacji wchodz4:
1) Georg Martin Schwede - Przewodniczqcy Rady Fundacji,
2) Hartmut Jungius - Wiceprzewodnicz4cy Rady Fundacji,
3) Donna Lusti - Skarbnik Rady Fundacji,
4) Maciej Nowicki - Czlonek Rady Fundacji,
5) Jaroslaw Kret - Czlonek Rady Fundacji.
FunkcjE Gl6wnej KsiEgowej pelni Pani Helena Trenkler.
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B. ANALIZAT OCENA SYTUACJT MAJ.{TKOWEJ

I FINANSOWEJ FUNDACJT.)

1' Wgzlowe wskainiki analiry finansowej charakteryzujqce dzialalnoSd Fundacj
i orazjej syruacjE maj4tkow4 i finansowq w roku badanym na tle dw6ch lat poprzednich
uksztaltowaly siE,

w

cenach bieiqcych, w nastEpuj4cy spos6b:

\ilyszczeg6lnienie wskaZnik6w
(metoda wyliczenia)

Lp.

Za rokobrotorvy

z

Zmiana

201t

2012

J

1

20nnul
5

I

Suma bilansowa:

2.

Wynik linansowy @ilansowy netto):

(+)2r0.896.62

(+) 1.005.870.8s

(+)794.n4.23

3.

Przychody og6lem:

20.013.744,43

t7.528.U7.8s

(-) 2.485.706,58

4.

Rentowno5d aktyw6w:

7.32t.17t,U

wynikfinqaowy netto

sumaaqwdw
5.

x loo

(+)901216.5r

2,88oA

12,23

8,29 yo

20,0gyo

1,53

2,64

(+)

1,52

2,56

(+) 1,04

l,l3

2,12

(+) 0,99

0A

(+) 9,35 p.p.

RentownoSd funduszu wlasnego :

4W%@,rc0
fwfuszwlasny
6.

8.222.388-35

(+) I1,79 p.p.

Wskazrik plynno5ci fnansowej I:
aWwa obrotowernem

zobowiqut'i@
7.

Wskaznik ptynnoSci finansowej

_

II:

alayya obrotowe - zqasy
lv 6 t la ter m inow e (+ ) r ozt t czenn

z o bow i rymi a

8.

Wskaaik ptynno5ci finansowej

ltr:

irodkipimiq2ne

tobo.irym@
m i q&y o la es

9.

l,l I

ow e przv c ho dow

Wskainik pokrycia alctyw6w hwatych fundusem
wlasnym:
fimdtuz wlasny (+) r%erw)/

aldvwatrwale
10.

x 100

4.676,97

yo

(+) 3.085,86
p.p.

WskaZnik trwalo5ci struktury finansowania:

funfusz vulas ny (+) r aerwy
(+) zobowiqzania dugotermirnwe

,*raoldrr,il-

.)

1.591,01yo

,

36,l2yo

A^

62,60%

(+) 26,48 p.p.

'IUU

wartosci i wskainiki obejmuj4 dynamikp sytuacji w cenach biezqcych; wskaznik inflacji wg ustaleri
GUS wynosi Srednioroczrie za rok - co moze mie6 odniesienie do raciunku zysk6w i strat oraz
na koniec roku - co moze mied odniesienie do bilansu - w 2012 roku odpowiednio: i,t % i2,4%oprzy
ocenie

dynamiki naleialoby uwzglgdni6 podany poziom inflacji.

4 ili
=\,U.

2. Ocena sytuacji maj4tkowej i finansowej Fundacji
Wskazniki zaprezentowane w powyzszej tabeli stanowi4pomiar stopni4 osi4gnigtej w latach
20ll -2012, rentownoSci (poz. 4 - 5), ptynnoSci finansowej Qnz.6 - 8) oraz beqpieczensrwa
prowadzonej dzialalnoSci (poz. 9 - 10). Ich poziom w por6wnywanych okresach oraz tendencje
mianpozwalajqna wyrazenie pozyfywnej opinii o syhracji maj4tkowej i finansowej Fundacji.
Wysokie wskazniki ptynnoSci finansowej Swiadcz4o zdolno5ci Fundacji do biez4cego regulowania zobowiryafi orazwyplacalno5ci, ale r6wnoczeSnie wskazuj4na zasadnoS6 szukania moaliwoSci beryiecznego inwestowania wolnych Srodk6w.
Wskaznik twaloSci struk@ finansowania informuje obezpieczenstwie prowadzonej d alalnoSci; jego poziom w roku badanym wskazuje, 2e 62,60 % maj4tku Fundacji finansowane jest ze
ir6del wlasnych.
Przegl4d podejmowanych decyzji, w pierwszych miesi4cach roku nastqpnego, po roku badanym, nie wskazuje na pogorszenie sytuacji maj4tkowej i finansowej badanej Fundacji w najblizszej przyszloSci.
Bior4c pod uwagg povvyisze rstalenia ocenia sig,2e rndaefwydania opinii, nie wystEpuje zagroZenie mozliwoSci dalszej kontynuacji dzialalno6ci Fundacji.

C. USTALENIA DOTYCZACE ORGANIZACJI RACHUNKOWOSCI
wEwN4TRZNEJ

I KONTROLI

1. Ustalenia dofycz4ce prawidlowo5ci organizacji i sprawno5ci funkcjonowania systemu
rachunkowoSci
System rachunkowoSci w Fundacji ustalony zostal postanowieniami zarzqdzenia Dyrektora

Naczelnego Fundacji nr 01112106 z dria29.I2.2006 roku wprowadzajqcego do stosowaniazakladowqdokumentacje przy'jgtych zasad (politykE) rachunkowoSci oraz zmieniony postanowie-

niami zarzqdzen:nr2l0ll20lI zdnia02.0l.2011 roku orazw ll0Il2012zdnia02.0l.2012r.
Dokumentacja ta wymaga dostosowania do specyfiki i warunk6w dziaNania Fundacji oraz aktualizacji.
Ksiggi rachunkowe badanej Fundacji prowadzone byty w systemie finansowo - ksiEgowym
SYMFONIA spelniaj4cym wymogi ustawy o rachunkowoSci. SprawnoS6 dzialanasystemu i jego
zgodnoS6 z obowiqgujecyml przepisami prawa ocenia siE pozytywnie.
Podstawg ujgcia operacji gospodarczych w ksiEgach rachunkowych stanowi4 dowody ksiqgowe spelniajqce wymogi rozdzialu 2 ustawy o rachunkowo3ci, sporzqdzarte i sprawdzane w
obowiqguj4cym w Fundacji trybie oraz zaakceptowane i zakwalifikowane do ujgcia w ksipgach
rachunkowych.

Stwierdzono kompletnoSd i prawidlowo56 ksi4g rachunkorvych oraz dokonanych tan'zapis6w w powi4ganiu z dowodami ksiEgowymi.
Bilans otwarci4 w ksiggach roku badanego, r6wna siq bilansowi zamkniqcia roku poprzedniego,
co ma pelne odzwierciedlenie w ksiEgach rachurkowych obydwu lat i sprawozdaniu finansowym

zarokpoprzedni.
Ksiggi rachunkowe, w tym takae zbiory tworz4ce ksiggi rachunkowe, prowadzone przy vzyciu komputer4 spehriaj4 wymogi ustawy o rachunkowoSci, legitymuj4c sig cechami: rzetelnoSci, bezblEdnoSci

i sprawdzalnoSci.

Gromadzenie zbior6w, ich przechowywanie i zabezpieczanie nie budzi zastnehen i spelnia
wymogi ustawy o rachunkowoSci.
I
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2. Ustalenia w zakresie systemu organizacji i kontroli wewngtrznej badanej Fundacji
System organizacji i kontroli wewnqtrznej badanej Fturdacji ustalony zostal postanowieniami
wprowadzonych do stosowania:

l)

regulaminu pracy w Fundacji,
2) instrukcji w zakresie przeciwdzialania praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu i
powolania koordynatora odpowiedzialnego za wykonywanie obowiqgk6w okreSlonych w
ustawie,
3) polityce WWF International dotycz4cej zapobieganiu naduZyciom i korupcji oraz prowadzeniadochodzeri w sprawach o naduZycia i korupcjE,
4) instrukcji kasowej,
5) zasad r ozliczania kraj owych i zagr anicznych podr62y sluZbowych.
Obieg dokument6w w Fundacji odbywa siq przy uzyciu elektronicznego systemu Rodan,
do kt6rego wprowadzane s4 w zeskanowane faktury i rachunki zev,ngtrzne, podlegaj4ce nastgpnie klasyfikacji, akceptacji wydatku, zatvmerdzeniu merytorycznemu oraz rachunkowemu
przez upowaznione do poszczeg6lnych czynnoSci osoby.
System kontroli wewnEtrznej opiera siE na kontroli funkcjonalnej oraz inwentaryzacji.

Zvtyczajowe zasady kontroli wewnQtrznej sqprzestrzegane. Kontrola formalna i rachunkowa sprawowana jestprzez pracownik6w ksiggowoSci, natomiast kontrola merytorycznaprzez
o soby odpowiedz ialne za po szczeg6lne rodzaj e dzialalnoSci Fundacj i.
Badanie systemu kontroli wewnqtrznej przeprowadzone zostalo w zakresie wi474cym siE z
badanym sprawozdaniem fi nansowym.

D. INFORMACJE O NIEKTORYCH ISTOTNYCHPOZYCJACH LUB FORMULARZACH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, za rok obrotowy 2012, sporz4dzone zostalo,
w spos6b zgodny z postanowieniami ustawy o rachunkowoSci.

II. BILANS _ ISTOTNE INFORMACJE O NIEKToRYCH POZYCJACH

l.

Ustalenia og6lne

Bilans Fundacji sporz4dzony zos,tal na podstawie ksi4g rachunkowych zavienjqcych salda z bilansu otwarcia oraz wszystkie operacje ujpte w ksiEgach, zarok obrotowy, udokumentowane dowodami ksiEgowymi spehiajqpymi wymogi ustawy o rachunkowoSci Sprawozdanie finansowe sporz4dzano na podstawie zestawienia obrot6w i sald z kont ksiggi gl6wnej i sald kont szczegolowych
do wybranych kont ksiEgi gl6wnej.
Wykazane w bilansie wartoSci aktyw6w i pasyw6w potwier&one zostaty inwentaryzacjEpnoprowadzon4 nastEpuj 4cymi metodami :
l) spisem z natwy ustalono wartoSi Srodk6w pieniEznych w kasach oraz zapas6w towar6w, a
takZe Srodk6w trwalych,
2) po&uerdzeniami sald ustalono wartoSd Srodk6w pieniqmych na rachunkach bankowych oraz
nale2noSci ztytr*u dostaw i ustug,
3) weryfikacj4stan6w ustalono iloSci i wartoSci pozostalych aktyw6w i pasyw6w.
InwentaryzacjE Srodk6w pieniqZnych w kasach, zapas6w towar6w oraz Srodk6w trwalych
przeprowadzono wedlug stanu na dziefi3I.I2.20l2 r., uzgodnienie stanu rorachunk6w z konhahentami przeprowadzono wedlug stanu na dzieri 30.11.2012r.
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AKTYWA
2. WartoSci niematerialne i prawne wykazane w bilansie, na dzieri 3I.12.2012 r., stanowi4
kwotq
36.692,16 zl
Ewidencja ksiggowa i wycena wartoSci niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenia i amorWzacjadokonywane byty zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowosci.
Badanie wartoSci netto wartoSci niematerialnych i prawnych, wykazanej w bilansie na koniec

roku obrotowego, nie ujawnilo nieprawidlowoSci a ich stan potwierdza inwentaryzacjaprzeprowadzona metod4 weryf ikacj i.

3. Srodkitrwale wykaz.anewbilansie, nadziefi3l.l2.20l2r., stanowiqkwotE

73.359,47 zl
Ewidencja ksiEgowa i wycena Srodk6w trwatych orazichumorzenia (amofizacja) dokonywane byty zgodnie z postanowieniami ustalvy o rachunkowoSci.
Badanie wartoSci netto Srodk6w trwalych, wykazanej w bilansie na koniec roku obrotowego,

nie ujawnilo nieprawidlowo6ci a ich stan potwierdza rnwentaryzaila przeprowadzona metod4
spisu z natury.

4. Zapasy wykazano w bilansie, nadziefi3l.I2.20lz r., w kwocie

229.903,94 zl

ztego:
1) towary w cenach nabycia
2) zaliczki na poczet dostaw

15.588,24 zl
214.315,70 zl

Badanie ruev,rykazalo nieprawidlowoSci w zakresie ewidencji ksiggowej i wyceny zapas6w a ich
wartoS6, vqYkazanErn koniec roku obrotowego, nalery untal za prawidlow4; inwentaryzacj a?apas6w potrvierdza prawidlowoSi wykazanych ich stan6w.

5. Nale2noSci kr6tkoterminowe wvkazano w bilansie. na dzieri 3I.12.2012 r.. w kwocie
359.427,19 zl

zlegoi
1) nale2noSci z tytulu dostaw i uslug
129.487,40 zt
2) pozostale nale2noSci
229.939.79 zl
zlego:
a) nadplata m|;r:tutryafy wynikajEca gl6wnie zotzymarrych faktur koryguj4cych 226.650,15 A
1.823,40 zl
b) zaplacone kaucje
1.415,84 zl
c) nierozliczone zaliczki pracownik6w i delegacje
d) nadplata wynagrodzenia
50,40 zl
Z og6lnej kwoty nale2noSci z t5rtutu dostaw i uslug, wykazanych na dzieri bilansowy, do dnia
zakohczenia badania uregulowano 100% wartoSci. Nale2noSci wykazane na koniec roku obrotowego, w kwotach wymagaj4cychzaplaty,nalezy wtal za prawidlowe.

6. Inwestycje kr6tkoterminowe wykazano w bilansie, nadziefi3t.l2.20l2 r., w kwocie
6.518.358,18 zl

zrcgo:
1.261,91zl
1) Srodki pieniE2ne w kasach
6.517.096,27 zN
2) Srodki pienipzne na rachunkach bankowych
na koniec roku obrotowego
Srodki pieniEzne w kasach i na rachunkach bankowych
w wartoSci nominalnej z drua ich pozyskania; Srodki pieniEzne w kasach potwierdzone sq protokolami zinwentaryzacji kas na dnefi bilansowy a Srodki pieniEme na rachunkach bankowych potwierdzeniami ich sald z bankami. Srodki pieniEme w walucie obcej przeliczono po kursie, ustalonym przezPrezesa NBP, obowiq-zuj4cym w dniu bilansowym.

7. Rozliczenia migdryokresowe koszt6w czynne wykazano w bilansie, na dzieri 31 grudnia
2012 r., w kwocie:
L004.647,41zl
i stanowiq one rozliczenia miqdzyokresowe koszt6w projekt6w finansowany ch z garfi6w, dotacji itp. atal<ze pozostale rozliczeniamigdzyokresowe (prenumeraty, abonamenty itp. oraz podatek VAT pozostaj4cy do rozliczenia po dniu bilansolvym).
Rozliczenia migdzyokresowe koszt6w czynne wykazano w bilansie, na koniec roku obrotowego, w warto6ci z dnia ich aktywowania w czgsci nierozliczonej do dnia bilansowego.
ZasadnoS6 rozliczefimiEdzyokresowych koszt6w nie budzi zastorze2efr; ich stan potwierdzono

metodqweryfikacji'

pASywA
8. Fundusz wlasny wykazano w bilansie, nadziefi3l.l2.20l2 r., w kwocie 5.008.294,40 zl
zlego:

l)

fundusz statutowy
5.000,00 zl
2) rysk lat poprzednich
3.997.423,55 zt
3) wynik finansowy netto zarok obrotowy 2012
1.005.870,85 zl
Fundusz wlasny
w bilansie, na koniec roku obrotowego, w wartoSci nominalnej zdtna
jego powstania z uwzglEdnieniem zwigkszer{ i zrnniejszeri w latach poprzednich, atabszwigkszenia w roku obrotovrp z f'/tutu uzyskanego zysku bilansowego netto w kwocie (+) 1.005.87 0,85 d
oraz z tytutu korekty dokonanej w ksiEgach roku badanego i odniesionej na wynik lat poprzednich w kwocie (+) 1.459.436,35 zl.
Korekta wyniku lat poprzednich wynikal4 w gl6wnej mierze, ze ntiany sposobu rozpozf,iawania w czasie przychod6w dzialalno5ci statutowej: otzymanych odpis6w l% podatku dochodowego od os6b firycznych orazwplat darczyric6w indywidualnych, kt6re powinny stanowii przych6d Fundacji w dacie otrymani4 natomiast ujmowane byty na kontach roz)iczpnmiEdzyokresowychprzychod6w.
Wycena funduszu wlasnego i ujgcie go w bilansie nale?y uzna( za prawidlowe.

9. Rezerwy na zobowi4zania wykazano w bilansie, nadziefi3l.l2.20l2 r., w kwocie:
138.678,83

zl

ztego:
1) rezenvy na Swiadczenia emerytalne
17.612,78 zl
2) rezerwy na niewykorrystane tulopy
12T.066,05 zN
Badanie ewidencji ksiEgowej i wyceny rezerw nie wykazalo istotrych nieprawidlowoSci.
10. Zobowiqzania

kr6tkoterminowe wykazano w bilansie, nadziefi3l.l2.20l2 r., w kwocie:
1.006.092,95 zl

ztego z t5rtulu:
1) dostawi uslug
691.064,91zl
2) rozrachunk6w publicznoprawnych
210.941,37 zt
3) wynagrodzeri
95.064,39 zl
4) pozostalych zobowiryw,
9.022,28 zl
ztego:.
a) zobovnryania wobec pracownik6w z t;rtulu tierozliczonychzaliczek i delegacji 51 1,48 zl
b) zob ovnqzani a wobec wo lontariu szy z iq v1,ulu ponie sionych ko szt6w
8.510.80 zl
Kwoty zobowtryafr,vtyra2onych w walutach obcych przeliczono, po obowiq,zujqcym na dzief
bilansowy kursie Srednim publikowanym przezNarodolvy Bank Polski.
Zobovnryama kr6tkoterminowe wykazano wkwotach wymagaj4cychzaphaty a ich stan naleay
una(, zaprawidlowy.

8 li\
\_!V
<-)

\

11. Rozliczenia migdzyokresowe przychod6w wykazano

w kwocie:

w bilansie,nadziefi3l.I2.20l2r.,
2.069.322,17 zl

i stanowi4 one wartoSi otrymanych, ale niewydatkowanych, do dnia 3I.12.2012 r., dotacji grant6w, itp. przernczonych na realizacjg projekt6w w roku 2013 lub do zwrotu. Badanie ustalenia
kwot rozliczeftmipdzyokresowych przychod6w tnewykazalo nieprawidlowoSci maj4cych wpfyw
na rzetelno56 sprawozdania finansowego.

III.

RACHT]NEK ZYSKOW I STRAT * ISTOTNE INT'ORMACJE O NIEKTORYCH POZYCJACIJ
Rachunek zysk6w i strat sporz4dzany jest w wariancie kalkulacyjnym, odzwierciedlaj4cym
przychody i koszty dzialalnoSci statutowej oraz dzialalnoSci gospodarczej prowadzonej w roku
obrotowym 2012, atakie koszty administracyjne, pozostale przychody i koszty operacyjne oraz
przychody i koszty finansowe.
1. Przychody dzialalno5ci statutowej pozytku publicznego , zarok obrotowy 2012, wykazano
wkwocie
16.622.719,71zl
i dotycz4 przychod6w okreSlonych statutem.
2. Koszty realizacji zadafi statutowych,zarok obrotowy 2012, wykazano w kwocie
14.703.194,21zl
3. Wynik finansowy operacyjnej dzialalno5ci statutowej rzarokobrotowy 2012, starnwi kwotE
(+) 1.919.525,50 zl
4, Pruychody ze sprzedaiy towar6w i uslug, zarck obrotowy 2012, wykazano w kwocie
824.868,18

zN

5. Koszfy sprzedanych towar6w i uslug, zarokobrotowy 2012, stanowi4kwotg 237.95520 zl
6. Zysk brutto na sprzedaf, zarok obrotowy 2012, stanowi kwotE
(+) 586.912 r98 zl
7. Koszty og6lnozakladowe, zarok obrotowy 2}l2,vtykazano w kwocie 1.443.073148 zl
8. Zyskna dzialalnoSci statutowej i gospodaruej l4cznie, zarokobrotowy 2}l2,stanowi kwotg
(+) 1.063.365,00 zl
Badanie powy2s4rch przychod6w
nieprawidlowoSci.

i koszt6w dzialalno5ci operacyjnej nie wykazalo istotnych

9. Pozostale przrychody operacyjne (otzymane darowimy i inne), zarok obrotowy 2012, stanowi4kwotE
80.252,64 zl
10. Pozostale koszty operacyjne (odpisy aktualizuj4ce nalemoSci i inne), zarok obrotowy 2012,
25.547,95 zl

stanowi4kwotE

ll. Zyskna dzialalnoSci operaryjnej,zarok obrotowy Zll2,stanowi

kwotE (+) 1.118.069,69 zl
tL.Przychody finansowe (odsetki uzyskane), zarokobrotowy 2012, stanowi4kwotE l97r32zl
13. Koszty finansowe (odsetki i nadwy2ka ujemnych r62nic kursorvych nad dodatnimi)rza
102.346,16 zl
rok obrotowy 2012, stanowi4kwotE
14.Zyskzdzialalno5ci statutowej i gospodarczejl1cznie,zarokobrotowy 2012,stanowi kwotE
(+) f .015.920,85 zl
0,00 zl
15. Wynik zdarzefi nadrvryczajnych, zarokobrotowy 2012, stanowi kwotE
16. Podatek dochodowy od os6b prawnych, zarokobrotowy 2012, bEd4cy zoboviryanem wo10.050,00 zl
bec UrzEdu Skarbowego stanowi kwotE
(+) 1.005.870,85 zl
17 . Zyskbilansowy netto, za rckobrotowy 2012, stanowi kwotg
Badanie sprawozdania finansowego nie vtykazalo istofrrych nieprawidlowoSci w zakresie ewidencji ksiEgowej, wyceny iprezentagi przedstawionych :lqvzej przychod6w, koszt6w i wynik6w
prowadzonej dzialalnoici za rok obrotowy 2012.
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IV. USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY DO OPODATKOWANIA
W Fundacji wystpuje zbieg kilku zwolnieri dotycz4cychpodatku dochodowego od os6b prawnych, do kt6rych zaliczasiE:
1) zwolnienie zewzglgdu na cele statutowe prowadzonej dzialalnoSci okreslone art. 17, ust. 1,
p-kt 4 ustawy,

2) zwolnienie zewzglEdu na posiadanie statusu oryanzacjipoZytku publiczrego okreslone w art.
17, ust. 1, p-kt 6c ustawy,
3) avolnienie przychod6w z tyhrlu dotacji krajowych izagrerrrczrrych(art. 17, ust. l, p-lr:' 47,53
ustawy).

Szczeg6lowaprezentacjaposzczeg6lnych r62nic pomiEdzy kosztami i przychodami podatkowymi i ksiggowymi zawafiazastaLaw dodatkowych informacjach i obja6nieniach. PoprawnoSi
wyliczenia podatku dochodowego do os6b prawnych byla przedmiotem badania wyrywkowego
za caly rok obrotowy 2012, kt6re nie wykazalo istofirych nieprawidlowoSci.

v. USTALENIA DOTYCZ4CEPOZOSTALYCH PODATKOW I OBCI.{ZEN
1. Podatki o charakterze kosztowym ujEte na koncie ,,Podatki i oplaty" w kwocie:
113.541,01z\
ztego:
l) podatek VAT nie podlegaj4cy odliczeniu
75.234,03 zt,
36.810,00 zl
2) oplatana PFRON
1.496,98 zl
3) pozostale podatki i oplaty
wykazane zostaly w spos6b prawidlowy, co ustalono przeprowadzajqc badanie metod4 wyrywkow4.

2. Badanie podatku dochodowego od os6b fizycznych nie v,rykazalo nieprawidlowoSci w

za-

kresie zgodnoSci jego naliczaniairoAiczan4 od wynagrodzefizqn*u um6w o place, um6w cyvurlnoprawnych oraz od innych sldadnik6w Swiadczeri na rzffz pracovvnik6w zahczarrych do wynagrodznfg badanie naliczertra i rozftczenra tego podatku przeprowadzono metod4 wyrywkowq. nie
stwierdzaj4c nieprawidlowo5ci maj4cych wplyw na rzetelnoSd badanego sprawozdania finansowego.

3. Badanie skladek ubezpieczeniowych i pozostalych Swiadczeri na meczZUS nie wykazalo
nieprawidlowoSci w zakresie ich wyliczaniairczliczattr4 co ustalono przeprowadzajqc badanie
metod4 wyrywkow4 nie stwierdzajqc nieprawidlowoSci maj4cych wplyw na rzetelnoS6 badanego
sprawozdania fi nansowego.

4. Podatek VAT rozliczony zosal,zzrokobrotowy 20l2,wedtttgokres6w kwartalnych, Szczeg6lowym badaniem podatku VAT objEto cmrarty kwartal 2012 rolu nie stwierdzajqp nieprawidlowoSci maj4cych

wplyw na rzetelnoSd badanego sprawozdania finansowego.

VI. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA
Dodatkowe informacje i obja3nieni4 stanowi4ce czq36 sprawozdania finansowego zarokobrotovty 2012, sporz4dzone mstaly z uwzglgdnieniem postanowieri ustawy o rachunkowoSci.
Dodatkowe informacje i objaSnienia rozsz-evaj4 dane liczbowe zawarte w bilansie i rachunku
wynik6w onz zawreral4 dodatkowe informacje o Fundacji niezbEdne do odzwierciedlenia w sprawozdaniu finansowym w spos6b jasny, rzrtelny, kompletry i prawidlowy syruacji majEtkowej i finansowej oraz wyniku finarsowego.
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VIt USTALENIA DOTYCZ,{CE SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO Z DZIA.
I,ALNOSCI

Informacje zawafis w przedloZonym sprawozdaniu merytoryczrym z dzialalno&;i Fundacji uzupehiaj4dane sprawozdania finansowego w zakresie wiedzy na temat Fundacji. Podczas sprawdzania
danych wykazanych w sprawozdaniu merytorycznym nie stwierdzono istotrych nieprawidlowo5ci.

E. PODSUMOWAi\IE WYNIKOW BADANIA

1. Podsumowaniem rvynik6w badania jest opinia stanowi4ca odrgbny dokument.
2. Raport zawieru 11 stron kolejno ponumerowanych i parafowanych pnezBiefiego Rewidenta.
Warszawa 2013.06.25

KLUCZ,OWY
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PERFECTUM - AUDIT
Doradcy Finansowo - Ifuiggowi
Sp6lka z o. o.
A-777 Warszawa, A[ KEN 98
(nr w ewidencji 1433)

:

6ie-t'irler<
(nr w rej.12342)

W zalqczeniu sprawozdanie finansowe
a)
b)
c)
d)

badanej Fundacji skladaj4ce sig z:

wprowadzenia do sprawozdania,
bilansu,
rachunku zysk6w i strat,

dodatkolvych informacji i objaSnieri
oraz sprawozdarie merytoryczne z dzialalnoSci Fundacji.
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