SPRAWOZDAN I E FINANSOWE
Fundacji WWF Polska
w Warszawie, ul. Wisniowa 38
za rok obrotowy 2013
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
4

t.

Fundacja WWF Polska ma swojq siedzibg przy ulicy WiSniowej 38 w Warszawie.

2.

Podstawowy przedmiot dzialalno6ci fundacji to ochrona srodowiska naturalnego i procesow ekologicznych
czyli dzialalnoSc w zakresie ekologii i ochrony Srodowiska w tym prace badawcze i naukowe PKD 72.19.2.
Fundacja prowadzila r6wnie2 dzialalno56 gospodarczq, glownie w zakresie uslug reklamowych oraz
sprzeda2y towar6w.
Celem fundacji jest dzialanie zmierzajqce do ochrony Srodowiska naturalnego i procesow ekologicznych,
azwlaszcza fauny iflory, krajobrazu, w6d, gleby, powietrza i innych bogactw naturalnych, ze szczegolnym
uwzglgdnieniem utrzymania podstawowych procesow ekologicznych i systemow podtrzymywania2ycia oraz
zachowania i zapewnienia nieprzerwanego korzystania z gatunk6w genetycznych i ro2norodnosci ekosystemu.

4.

Fundacja WWF Polska zarejestrowana jest w Sqdzie Rejonowym w Warszawie, Xlll Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqdowego w Rejestrze stowarzyszeri, innych organizacji spolecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej, pod numerem KRS 0000160673.
Fundacja wpisana jest rownie2 do rejestru przedsigbiorcow.
Czas trwania dzialalno6ci fundacji nie jest ograniczony w statucie.

o

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia

7

Sprawozdanie finansowe sporzqdzone zostalo przy zalo2eniu mo2liwosci dalszej kontynuacji dzialaino$c;
w 2014 rokLr. I'lie sq rtam znane okolicznoSci, ktore wskazywalyby na zagro2enie kontynuowania przez niq

01 .01

.2013 r. do dnia 31 .12.2013 r.

dzialalnoSci.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pcnrijajqc te ktore wykazano
rv wartosci nominainej) wyceniono nastgpujqcyrni metodanri wyceny, wynikajqcyrni z przyjqtych zasar)
(polityki) rachunkowtlSci Fundacji:

1) warto6ci niematerialne i prawne wedtug warto6ci poczqtkourej po pornniejszeniu o dotychczasowe odpisy
umorzcniowe (amorlyzacyjne),

2)

Srodki trurale rvedlug v'rartoSci poczqtkowej po pomniejszeniu o dotychczasolve odpisy umorzeniowe

(amortyzacyjne),

3)
4)
5)

6)

zapasy tov/arow vredlug cen nabycia,
nalezrroSci w kwotach wymaganej zaplaty,

inurestycje krotkote rminowe w warto6ci norninalnej; 6roctki pierrigzne w walucic obcej przeliczono po l(ursrc
ustalonym przez Prezesa NBP, obowiqzujqcym w dniu bilansovrym; lokaty wykazane zostaly rvraz
z odsetkami naliczorrymi na dzieri bilansowy,
rozliczenia miqdzyokresowe koszt6w czynne w vrartoici z drria ich aktywowania w czqsci nierozliczonej
do dnia bilansowego.

7) rezerwy w uzasadnionej, wiarygcdnie oszacowanej warto6ci,
8) zcrbowiqzania w kwotach wymagajqcych zaplaty,
9) rozliczenia migdzyokresowe przychod6w wycenione zostaly vr rownowartoSci
bilansowego dotacji otrzymanych na realizowarle przez Fundacjg projekty.

Data sporzqdzenia:

Warszalva, dn.

31

.05.2014

r.

llelena Trenkler - Gl6wna Ksiggowa
ipodpis osoby sporzEdzaJqcqt

ZARZ/\D

nie wydatkowanych do dnia

II. BILANS
Fundacji WWF Polska
w Warszawie, ul. WiSniowa 38
za rokobrotowv 2013
AKTYWA
Wyszczeg6lnienie aktyw6w

Stan na dzieri:
31.12.2012 r.
.,

A. Aktywa trwale
I. WartoSci niematerialne i prawne
l. Koszty zakohczonych prac rozwojowych

II.

a

J

lt0 051.63

67 270,54

36 692,16

5 510.82

0,00

0,00

2. Warto66 finny
3. Inne wartodci niernaterialne i prawne
4. Zaliczki na warto6ciniernaterialne i prawne

0,00

0,00

36 692,16

5 510,92

0,00

0.00

Ilzeczowe aktywa trwale

73 359,47

61759,72

l.

73 359,47

61759,72

0,00

0,00

0,00

0,00

40 160,85

35 063,27

0,00

0,00

33 198,62

26 696,45

2. Srodkitrwale w budowie

0,00

0,00

3. Zaliczki na Srodkitrwale w budowie

0,00

0,00

NaleZnoSci cllugoterminowe

0,00

0,00

l.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Srodki trwale

a) grunty (w tym prawo wieczystego u2ytkowania gruntu)
b) budynki, lokale, obiekty in2ynierii l4dowej (w tym
sp6ldzielcze prawo do lokalu)

III

31.12.2013 r.

c)

urz4dzen ia techniczne

d)
e)

Srodki lransportn

i maszyny

inne Srodki trwale

Nale2no6ci od jednostek powi4zanych

2. Nalezno5ci od pozostalych jednostek
IV Inwestycje dlugoterminowe

l.

Nieruchomo6ci

2. Wano$ci niematerialne i prawne
3. Dlugoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powi4zanych

.
.
.
.
b)

0,00

0,00

0.00

inne papiery waftoiciowe

0,00

0,00

po?yczkiudzielone

0,00

0,00

inne dlLrgoterminowe aktywa finansowe

0,00

0.00

0,00

0,00

udzialy i akcje

0,00

0,00

inne papiery wafto6ciowe

0,00

0,00

po2yczkir.rdzielone

0,00

0,00

inne dlugoterrniuowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

w pozostalych jednostkach

.
.
.
.
4.

0,00

udzialy lub akcje

Inne inwestycje dlugoterrninowe

.\

Li't

/

/,&

2

V. Dlugoterminowe rozliczenia migdzyokresowe

B.

Aktywa obrotowe

I.

8

Zapasy

tlz

336,72

0,00

Lt

482 710.s5

229 903,94

222 250,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l5 588,24

13 241,83

5. Zaliczki na poczet dostaw

214 315,70

209 008,40

NaleinoSci kr6tkoterminorve

359 427,19

18 463,12

Nale2no6ci od jednostek powi4zanych

0,00

0,00

a) z tytulu dostaw i uslug

0,00

0,00

do l2-tu miesigcy

0,00

0,00

powy2ej l2-tu miesigcy

0,00

0,00

0,00

0,00

359 427,19

18 463,12

129 487,40

l2 000,00

t29 487,40

l2 000,00

0,00

0,00

0,00

725,00

229 939,79

5 738,12

0,00

0,00

6 518 358,19

l0 381 364,76

6 518 358,19

10 381 364,76

0,00

0,00

udzialy lub akcje

0,00

0,00

inue papiery warlo6ciowe

0,00

0,00

poLyczki udzielone

0,00

0,00

inne kr6tkoterminorve aktylva finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

udzialy i akcje

0,00

0,00

inne papiery waftoSciorve

0,00

0,00

po?yczkiudzielone

0,00

0,00

inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

3s8.18

t0 381 364,76

6 518 358.18

l0 381 364.76

inne Srodki pienigZne

0,00

0,00

inue aktywa pienigZne

0,00

0,00

0,00

0,00

L 004 647,41

860 632.41

l.

Materialy

2. P6lprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary

II.

2

0,00

l.

.
.
b)

o okresie splaty

inne naleZno(ci

2. Nalezno6ci od pozostalych jednostek

a) z tytulu dostaw i uslug

.
.

o okresie splaty

do l2-tu rniesigcy
powy2ej l2-tu miesigcy

b) z tytulu podatk6w, dotacji, cel, ubezpieczeh

spoleczLrych i

zdrowotnych oraz innych $lviadcze6

c)

inne naleZno$ci

d)

nale2no6ci dochodzone na drodze sqdowej

III Inwestycje kr6tkoterminowe

L

Kr6tkoterminowe aktywa finansowe

a)

w jednostkach powi4zanych

.
.
.
.

b) w pozostalych jednostkach

.
.
.
.
c)

Srodki pienigZrre

.
.
.
2.

i inne aktywa pienig2ne

Srodki pienig2ne w kasie i na rachunkach bankowych

Inne inwestycje kr6tkoterrninowe

IV Rozliczenia migdzyokrcsowe kr6tkoterminowe
RAZEM AKTYWA

6

sl8

8 222 388,35

tt

549 981,09

%t /,f(,

PASYWA

w

I

A. l-undusz wlasny

a

2

J

5 008 294,40

7 467 842,08

l'undusz statutolvy

5 000,00

5 000,00

Fundusz zasobolvy

0,00

0,00

III. l'u ndus z z aktualiza cj i wyceny

0,00

0,00

IV. l'undusz rezerrvoryy

0,00

0,00

Zysk / Strata (nadwy2ka / niedob6r) lat poprzcdnich

3 997 423,55

5 003 294,40

VI. Zysk / Strata (nadwyZka / niedob6r) netto za rok obrotowy
VII Odpisy z zysku rv ci4gu roku (wielko56 ujemna)
B. Zobowiqzania i rezerlyy na zobowi4zania
I. Rczerwy na zobowiqzania

I 005 870,85

2 459 547.68

0,00

0,00

3 2r4 093.95

4 082 139,0t

138 678,83

278 429,62

138 678,83

278 429,62

17 612,78

s6 814.96

I.
II.

V.

l.

Rezerwy na Swiadczenia emerytalne i podobne

a) dlugoterrninorve

l2l

b) kr6tkotelrninorve

2.

II.

.

22t

614.66

Pozostale rezerwy

0,00

0,00

a) dlugotelrnitrorvc

0,00

0,00

b) kr6tkoterminorve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

a) kredyty i po2.yczki

0,00

0.00

b) zobowirlzania z tytulu dluZnych papier6w warto6ciowyclr

0,00

0,00

c) inne zoborvi4zania finansowe
d) inne (pozostale)

0,00

0,00

0,00

0,00

006 092.95

L 454 679,80

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.01)

0,00

0,00

0,00

0,00

006 092,95

1 tL54 61c),8Q

0,00

0,00

b) zobowi4zaniaz tyt. emisji dlu2nych papier6w wartoriciowych

0,00

0.00

c)

0,00

Zobowiqzania dlugoterminowe
1

066,05

Zobow iqzania rvobec jednostek porvi4zanych

?.. Zobov i'4za n ia

r,v

obec pozostalych j ednostek

III. Zobowi4z:rnia kr6tkotcrminowe
1 . Zob ow i4za ir a rvo bec j ed nostek powi4zanych

l

i

a) zobowi4zaniaz 1yt. dostarv i uslug o okresie rvymagalnoSci
. do i2-1u uricsigcy

. powyzej l2-tu miesigcy
b) inne zobowiqzania
2" Zobowi4zania kr6tkoterminowe wobec pozostalych jednostek
a) kredyty i po2yczki

|

inrrc zobowi4zania {lnansowe

d) zobowi4zania z tyt. dostarv i uslug o okresic wymagalnoSci

.
.

do l2-tu rniesigcy
powyze.i l2-tLr rniesigcy

69t

064.91

691 064,91
0,00

0"00

.470130.28

4i0

730,28
0.00

a

2

e) zaliczki otrzymane

na poczet dostaw

0,00

0,00

0,00

210 941,37

136 286.67

95 064,39

59 487,86

9 022.28

788174,99

0,00

0,00

a) Z.F.S.S

0,00

0,00

b) pozostale fundusze specjalne

0,00

0,00

2 069 322,17

2 349 029,59

0,00

0,00

2 069 322,17

2 349 029,59

0,00

0,00

2 069 322.17

2349 029,59

8222388,35

11 549 981,09

f

zobowi4zania wekslowe

g) zobowi4zaniaztytulu podatk6w, cel, ubezpieczefi i innych
$wiadczefi

h) zobowi4zania z tytulu wynagrodzef

i) inne zobowi4zania
3. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia migdzyokresowe

l.

1

0,00

Ujemna wartoS6 firmy

2. Inne rozliczenia migdzyokresowe
a) dlugotenninowe
b) kr6tkoterminowe

RAZEM PASYWA

Warszawa,

3

1.05.2014 r.

r3]6d
Helena Trenkler-Gl6wna Ksiggowa

6'ira Dul-Komosiriska

or Naczelny Zazqdu

III. RACHUNEKZYSKoW I STRAT
Fundacji WWF Polska
za okres od
)oz

I

w Warszawie, ul. WiSniowa 38
stycznia 2013 r. do dnia 3l grudnia 2013 r. (w zlotych)

Wyszczeo6lnienie

Pzvchodv z dzialalnoSci statutowei

A.

31.12.2012.
16 622 719.7'l

l. Skladki brulto okreSlone statutem

.12.2013

20 369 705,81

0.00

0.0c

16 622 719.71

20 369 705.81

1. Przychody z dzialalnoSci statutowej nieodplatnej po2ytku
oLrbliczneoo
2. Przychody z dzialalnoSci statutowej odplatnej po2ytku

4 994 723.35

6 202 477.6!

oubliczneoo
3. Wolatv z 1% oodatku dochodoweoo od osrlb fizvcznvcn
4. Pozostale przychody okreSlone statutem

0.00
1 464 073.9t

0.0c
1 139 697.84

10 163 922.3t

13 027 530,32

Koszty realizac ji zadafi statutowvch

't4703 194,21

16 918 034,84

6 573 077,84

7 282 311.78

ll. lnne orzvchodv okreSlone slatutem. w tvm:

B.

31

l. Kosztv dzialalnoSci statutowei nieodolatnei ooiMku oubliczneoo
ll. Kosztv dzialalno6ci statlrfowei odnlatnei nnivlkrr nr rhlir
lll. Pozoslale koszlv statutowe
c. wynrx Inansowy na dztatatnosct statutowej (A-El

Przychody ze sprzeda2y towar6w, produkt6w i usluq
l. Przvchodv ze sozedazv towar6w i materiaf6w
lf. Przvchodv zesozeda2v oroduktow i usluo
E. Koszty wlasne sprzedanych towar6w. produkt6w i usluq
l. Warto$i sprzedanvch towar6w i material6w
ll. Koszt wytworzenia sprzedanvch orodukt6w i usluo
F. aysKstrata na sprzedazy (D-E)
G, (oszty og6lnozakladowe (administracvine)

00r

0.0c

8 130 1 16.3i
1 919 525.50

9 635 723.06
3 451 670,97

824 868.1 8

757 319.57

D.

I724.41

0.00

815143,73

757 319.57

237 955,20

246 245.0(

6 652.68

231 302.52
586 912.98

0.0(
246 245.0(
511 074.57

1 443 073.4t

1 736 759.26

1. Zu2vcie material6w i eneroii
2.

l.

67 317.O(

Usluqi obce
Podatki i oplatv

120 660.5i

4. Wvnaqrodzenia oraz ubezpieczenia soofeczne

44 282.2t

44 906.14
1 226 256.42

53 272.52
18 684.5€

49 802,18
't23 621 .94

1 063 365.0C

2 225 986.28

80 252.64

171 405.6:

1

Wynik finansowy na dzialalnoSci statutowej po2ytku
publicznego i gospodarczej (C+F-c)

t.

Pozostale przychody operacvine

6i

1 038 856.4!

5. Amortvzacia
6. Pozostale kosztv
H.

83 90s

208 266.9€

. Zvsk ze zbvcia niefinansowych aktyw6w trwalych

0.0c

00(

ll. Inne pozostale przvchodv ooeracvine
Pozostale koszty operacyjne
. Strata ze zbvcia niefinansowch aktvw6w tnrvafuch

80 252,64

171 405.62

25 547.95

23,1t

0.0c

0.0c

ll. Aktualizacia aktvw6w niefinansowvch
lll. Inne pozostale koszty operacvine
K. Wynik finansowy na dzialalnoSci operacyjnej (H+l-J)

12 720.72

0.0c

12 827.23
118 069,69

2397 368,72

197.32

71 599.66

J,

f

L.

I

Pzychody finansorve
l. Dyuridendy z tytulu udzialow
ll. Odsetki uzvskane

0.0c

0.0c

197.32

56 747.08

ll. Akualizacia wartoSci inrvestvcii
lV. Inne
L,

Koszty finansowe
l. Odsetki zaolacone

M.
N,

ll. Slrata ze zbvcia inwestvcii
lll.Akualizacia warto6ci inwestvcii
lV. Pozcstale
Wynik finansowy na dzialaln. statutowej

00c

0,00

0,00

14 852.58

102 346.16
5 035.45

1252.70
1252.7(

0.0c

0,0(

0.0c

0.0c

97 310.71

0.0c

1 015 920,8a

2 467 715.68

0,0(

0,00

0.0c

0.0c

poiytku publicznego i

gospodarczej (K+L-L)
Wynik zdarzeri nadzwyczajnych (N.L- N.lt)

Zyski nadzwvczaine
. Straty nadzwyczajne
o. ZysUstrata brutto (M+/-

0.0c

ll),

Podatek dochodowy
R. Zysk (Strata) notto (O-P)

1 015 920,851

P.

I

31

.05.2014 r.

Magdalena Dul-Komosiriska - Dyrektor Naczelny Zarzqdu
Helena Trenkler - Gl6wna Ksiggowa
(podpis osoby sporz4dajqcej)

2 467 715,6t

10 050.00

8 168,0(

00s 870.85

2 459 547.61

* koluntu prezentult\cu ,lunc :u tok poptzedni zoslufur przekszlalcona
\r celu zqetLnicniu porLltrnylalnoiu don1,ch.
zq\tlttto \t nt,.ie nr 3.5.J. .dodutkovl.ch inJbrnq(ji i ohiuinicft.

Data sporzqdzenia:

23.1

przcktzlal.cnia

lV. Informacja dodatkowa 2a2013

r.

Fundacji WWF Polska
w Warszawie. ul. Wi6niowa 38
3.1,1.

Zmiany w ciqgu roku obrotowego wartosci Srodk6w trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych, dlugotreminowych aktyw6w (inwestycji) finansowych:
3.1.1.

a. Rzoczowe

aktwa truale

- Srodki t

Nazwa grupy skladnik6w majqtku tMalego

Stan na poczqtek roku
obrotowggo

lmniejszenia z tytulu

:wiqkszenia z tytulu
labycia,
rktualizacji,
)zemteszczgnra,

spze0azy,
)tzemaeszcz6nia,
nne

nn€

qruntv (w tvm prawo uzvtkowania oruntu)

l. budynki, lokale i obiekty inzynierji lqdowej

Stan na koniec roku
obrotowego

rktualizacji,

o.oc

00c

00(

0.0(

i

ooa

0.0c

oo(

1C5 gaa 7F

14 754.0C

0.0(

Srodki transoortu

80 515't7

0.0c

0.0(

605151i

i. inne Srodki truale

65 508.2r

00c

00(

65 508 2t

I mas

1.

I

Srodki

lMale dowartosci 3500

0071

lazem

r. lJmorzcnle Srodk6w t

,4.6 353 Al

I421.81

0.0(

294775.71

607 362.0r

24 175.8i

0.0(

631 537.91

tvzacia
awiqkszenia z tytulu:

Nazwa grupy skladnik6w majqtku trualego

Stan na poeqtek roku
obrotowsgo

Zmniejszonia z tytulu:
-spu esazy,
aktualizacji,
pzemreszczenta.
nne

rmoze6,
rktualizacji,

)zem€szczenla,
nne

1.

oruntv {w tvm orawo u2vtkowania oruntul
budynkr, lokale i obiekty inzyniorii lqdowej

,.

uzadzenia techniene imaszvnv

i. inne Srodki tMale
srodki teale do vJarlosci 3500 00zl

lazem

Stan na koniec roku
obrotowego (netto)

0.0(

0.0(

0.0(

0.0c

0.0(

ool

oo(

ool

o0{

00f

oor

155 823 91

19 851.5t

0.0(

175 675.44

40 160.8t

60515 17

06(

0,0(

60 5'i5

32 3(x).62

6 502 17

00r

38 811 81

285 353.8f

I421,81

00c

2U775.72

776.6i

0.00

559 778.1!

35

1

WartoSci niematerialne iprawne

Inne warloSci niematerialne i orawne

L Warto6ci niematerialno i Drawne dc 3500.00 zl

lazem

Stan na poczqtek roku
obrotowego

zweKszenra z rylulu:
.nabycla,
-aktualizacji,
-pzemreszczenta,

zmnrejszonra z tyluru
-spzeda2y,
aktualizacli,
-pzemleszcz9nra,

oor

o(x

10) t5a 1!

3a 517 S:

oo(

oo(

3A 517 A;

140Sf2.At

0.0(

0.0(

140 972.O2

Zw'Qkszenia z

tytulu:

-aktualizacji,

lZmnrejszen,a z rytulu:
l-sprzedazy,
l-dktualzacJl

rnn6

lrnne

-umozei,

e. lnwestycje dlugoterminowe . nie wystEpily

4apcqI
Tytuly

l.O9olem zapasy wg spisu z natury wg
'odzai6w:

stan na
)oczqtek roku obrotoweoo
ionrec roku obrotoweoS
'16 5AA.2a

13 241 A:

zabawki pluszaki

3 241 a9

). smycze z pandq

8l.0€

81.0(

znaczkt z oanda

68 0C

6A

j. koszulki dziecigce z logo
koszulki dla dorosly(:h z loqo
kubki z loqo

Stan na koniec roku
oorotow6go

102 454 1!

l'Jazwa grupy skladnikow majEtku tm'alego

r

Stan na poczqtek roku
obrotowego (netto)

ool

534 002.67

Nazwa grupy skladnikow majqtku tMalego

'1.

Stan na koniec roku
obrotowego

i

Srodki transportu

.

oor
21073A.7(

1

558.26

2

1

655.er

Oi

558 2f

10 081.4i

3321 0:

557,6(

557.6(

0.0(
33 194 6

35 063.2

oo(
26 696 dt

00t

00(

73 359.4i

617s9.71

3.1.2.

crunty uzytkowane wieczyScie - nie wystgpujq

3.1.3.

Srodki truale nieamortyzowane uzywane na podstawie umowy najmu, dzlerlawy lub innych um6w, w tym z tytulu umow lessingu - nie wystqpily

3.',t.4.

Zobowiqzania wobec budtetu paistwa oraz iednostek Eanozqdu torytorlalnego z tytulu uzuskanin prawa wlasnosci budynk6w i budowli - nie wystqpujq

3.1.5

Fundusz statutowy (zalo2ycielski) wynosi 5 000,00 zl. I nie ulegl zmlanle,

3.1.6

\ria.^'1i.7^^v h/nik r l.t I rhiadlv.h .klrda .ia t nretanuit^v.h n^tv.ii

Warto66
5 003 294
1 005 E7(
1 459 436

wnik finansowv netto - zvsk bilansowv za rok obrotow 2012
(oreklz wvntkLl lnAl
ilvnik finansow netlo - zvsk brlansowv za rok obrotowv 201 1
TVSk btlansowv 7a rok
ilvnik Finansowv netto - zvsk brlansowv za rol(
(orekta funduszu zalozvcielskieoo w 2008 r
t, wNrP w Ttnln
rvnik finansow netto - zvsk brlansowv za rok
slrala oilan
TVqk hilensowv 7a rok

4C

3

-2 456 a6a 7a
1 559 098 2

obrolowv 7uog
obrotowv 2008

00(

-9 324

1

obrotowv 20{J/
ohrolowv 7txJ5

/3 956.22
nik finansowv netto - zvsk bllansowv za rok obrotowv 2003

3_1_7

224 3Ai

Zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 2.459.547,68 zl Zarzqd proponule pozoEtawiC niepodzlelony i pzeznaczye na cele dzialalno6cl statutowej lat pzyszlych.

o slante rezeM:

3.1.8

Stan na poczqt€k i'ol(u
Wvszczeoolnienie

Zwiekszenie
39 202 1t

7t
1t 612.t4

17 612
a. na swradczenra emerutalne I Dodobne

Tmianv w ciecll rokll
Wvkorzvstanre

Stan na koni€c roku
Rozwiazanie
0

56 41,

55 81

l. na oozostale kosztv
206 243

105 734.4
'105 734 41

245 445

1UC

2Q6 2Al

t

n5 swtaoczenta unooowe I DoooDne

121
t

b. na oozostale l(osztv

Kazem

134 671

/J4,4

00{

221 614
227 614,61
0

zI6

3 1.10. Podzial zolrowiqzai dlugoterminowych - nie dotyczy.

3.1.1 1.

. Rozliczenra mredzvol(resowe crvnne I brerne
stan

Tytuiy

k roku

1.O96lam czynne rozliczenia miqdzyokresowo
kosztdw wq tvtul6w:

I

004 647.41

860 632.4.{

0.0(

0.0(

3!

I 280 0i

)sobowe

i0 9615!

10202.3i

licencie roczne
e. Inno czynne rozlicz€nia migdzyokresowo

57 588.82

98 61 1.34

r. oplacone z gory czynsze z tytulu wynaJmowania
). oplacone z 96ry prcnumeraty czasopism i innych
1 828
). oplacone z gory ubezpieczenra majqtkowe

I

6 344 A!

kDszt6w

lvln dl!99!9!qi!9v9:

0,0(

2 121.75

Rlr4K l)rojeklow

1 198.2

909 409.1

rroiekt Ochrona populacji rysia
rrotekr Ochrona niedZwicdzia

750 53A.71

4936821

17 2AO 20

253 093.1

42 867.2C

)roiekt Cites

74352.45

rrorFkt st

)s ota swtrte

30 39d St

0,0(

)rojekt Ochrona siedlisk morskich

47 0J1.85

342 529.91

t

0.0(

364 S97 9i

Ssaki baltvckie

)roickl Czyszczonie Baltyku
I. pooateK v/\ | oo oolczenra w pRyszlycn

89 560,5i

)kresach

18 515.0(

347 861

4C

00t

stan na
Tytuly
ooczatek roku obrolowooo

2 030 456.87

troiekt a)dra
orekt Klrmat I enerora
rr0iekt KomunikacaFKamoania 1 milion
)roiokt T16wnowaione rvbol6shro
rorekt Ochrona sredlrsk moFkrch

sroo

pjglt

)A3 0(
2218.t

2 314 705.30

1?O

Woda ___,,

rroiekt Ochfona wilka
ninkl Ochrona noolrlecii rusi;
otel(t PolrlvKa srooowrsKolf a

611 547,'12

e4iqe.t

__

1 131

99191

q8 6 1tl ,1:
969 7

26Sle1
343 69t, I
266 S
33 865 3(

34 324 2l

-tq!t-ry!,e!

!q5 !{-1J

0.0(

?,0

3.1

3.1

12
.1

3.

Zobowiazania zabezpieczone na majatku nie wystqpily.

Zobowiqzania warunkowe zwiqzane z dzialalnosciq statutowq:
Fundacia posiada zobowiqzanie warunkowe wobec partnera WWF Intematlonal w zwlqzku z otzymanymi 6rodkaml na reallzacie dzlalai fundraisingowych.
Zgodnie z zawartq umowq bgdzie ono wymagalne ledynie po oslqgnleclu puez Fundaclg odpowied|liego, 6cisle okreslonego w umowie
poziomu zysku na skumulowanci kwocie pczyczkl. Wdwczas c2966 tego zobovrl4zanla, obliczona zgodnie z postanowienlaml umowy, b?dzie
zaprezentowana w pasywash bilansu Fundacji lako zobowiqzanie z h/tulu poZyczki (kr6tkoterminowc).
Partner: WWF International lraktuie 6rodki pzekazane z tego lytulu jako nale2no6C warunkowq i nie prezcntujc ich w aktywach swojego bilansu.
warunKowe:
Zmiana w roku blezacvm

Stan na BO
E

El5 251.00 zt

Stan na BZ
1 0 046 251,00 zl

1

Na dzien 31.12.2013 r. Fundacja miala zlozcne nastepujqce wekslg in blanco ruiqzano z podpisanymi umowarni na prowadzBnie projekt6w:
dO NFOSiGW

a) do projsktu
b) do projektu
c) do projektu
do CKPS
a) do projektu

"Aktywna ochrona populacJi nizinnoj rysia w Polsco" do kwoty 508 157,58 zl,
"Ochrona nied2wiedzia brunatnego Ursus arctos w polskisj czgssi Kamaf'do kwoty 252 000,00 zl.
"Ochrona siedlisk ssak6w i ptakdw morskich" do kwoty 371 627,0C zt..
"Ochrona siedlisk ssakdw i ptak6w morskich" do kwoty 3 '158 829,50 zl.

do Uniwersvtetu Gdaiskleoo
a) do projektu " Wsparcie restytucii i ochrony ssak6w baltyckich w Polsce" do kwoty 500 000 zl,

Pzychody kraiowe za spzeda2y towar6w, prod rkt6w i usluq
nlyszczeq6lnienie
rok obrctowv
l. Puychody krajowe .e sprzedaiylil[6j-- F.ooezedni
lowar6w- o.odukl6w i usluo
ttl lan {tl
g 724

Pzvchodv ze sDzedazv towar6w a maierial6w
Puvchodv ze sozedazv Drodukt6w i usluo

81

obr0toryL
7f,7 1lo ti

4!

00(

5 143,7t

757 319.5i

Nie wyslqpila spuedat zagraniczna w 2013 roku

3.2.2.
3.2

3.

Nie wystqpily odpisy aktualizuiqce Srodki truale.

Nie wystqpily odpisy aktualizuiqce zapasy.

g.2.4.

Nie wystqpita w zaniechana dzialalnosc w danym roku oraz nie ma pzewldzianei do zaniechanla w roku nastgpnym.

3.2.5.

Rozliczenie gl6wnych pozycji r6Zniqcych podstawq opodatkowanla podatkiem dochodowym od wyniku tinansowego (uysku, straty) brutto:

PRZYCHODY

1.

zl

Pzycnody wynrkajqce z l(stqg fachunkowych lqcznie, z tego:

21 370 030,6(

r) pzych3dy ze skladek
)) inne puychody dzi?lahoSci statutowej
t puy"hogldz,a3'nos.igospodor_czoJ(zespzeda2y) _
i) pozostal€ D.zychody operacyjne
)) pzychody finansowe
) zyski nadzwyczajne

U,U(

20 369 705.8'
757 319,57
171 405 e2
71 599
0

Korekty pzychodow- razcm (+ lub -i. z tego

]l

500 938.0(

n2vohodv nie slinowir.D nr7v.h6d6w r
pu ychoJy podatkowe nre uiete w ksietach rachunkowvch (+)l2l
pozostale (+ lub .
Pzychody podatkcwe (1+2)

,

Koszty wynrkalqce z ksieg rachurtkowych

-

-39 371,6(
0.0(
21 870 968,7i

lqcznie, z t€go

18 902 314.98

koszty dzialalnoSci statutowej
koszty dzralahoSci gospodarczej (k0sztwlasny spzedanych produkt6w,
owarow i uslug

16 918 034.84

D
,

l)

e)
f)

24e 245,OO

kosztyogolnozakladows
pozostale koszty opsracyjne

1 736 759.2e

23.18

koszly filansowe

straty naoeyczaJne
5. Korekty kosa6wwynrkajqcych z ksiqg rachunkowych
obowiqzek zaplaty podatku - lqcznie (-):

'1252
0

-

rdznice powodujqce

42 987

1l_od:9ilt!dr9l91:__
2) kary, gzywny, manCaty
3)

i)
;)
)
])

97n,
308,

wplaty na pfron
odszkodoyr'ania

-

z tytuld wypadkow pEy pracy

zawinione stratv
nredobory
darowizny na cele n;ezgodne z celami statutowymi
)) kwoty skradzione, zgubione.
I 0) umoEenie puedawnionej
zaliczkl
1 1

0.0(
c,0(

0c(
0.0(

630,00

) koszty brlansowe roku ubieglego do opodatk. W roku biezqcyln- naliczone a

rie zaplacone w roku ub.odsstki budzstowe

la.P9a9!1sl9-lle-99-?C4gsc!re__

t K@nkcwych
qcznie (-)

1)

-

koszty sfinansowane zdotacji

uJgte w koszty a naewyplacons wynagrodzenia brutto z tytulu um6w o prace
sytuacjach okreslonych w ustawie o pdop

koszty wynagrcdzei brutto poniesione w ubieglym a wyplacone
roku

4)

G)

0,00
689 671

J'

3 463 67 l,3a

2)
3)

-*3

r6rffi6;st.dte--

0,00

,

s bis2qcynl

I

0.00

|

ujeti w koszty a nirwyplacone wynagroOzeria biutto z tytuf,r rm6w o aziei6]--j

71 5eO,46

zieconra itp.

5)

kosztyvynagro'jzeninbruttoziytuiuurnow(,cjzielo,zleconiaitp.fjoni€sionewl

roku ubieglym a wyplacons w roko tlezqcym (j)

-93 1 52,n6

f/r

6)

ujqte w koszty, ale nr€ pu ekazane do ZUS skladki na ubozpisczonla
spoleczne w czgsci oplacanej pzez pracodawca oraz nieodprowadzons skladki
na Funousz Hracv I FUSH
7) koszty skladek na ubezpioczenie spoleczne ZUS oraz na Fundusz pracy i
FGSP poniesion€ w roku ubieglym a wyplacone w bie2qcym (.)

8)

2 624,42

-3 074,4t

naliczone i niezaplasne zar6wno odsetki i jak r6znic6 kursowo

2 'tB1,2l

))

koszty odsotek i r62nic kursowych poniesicne w roku ubieglym a wyplacone w
)iezqcym (-)

0,0t

10) odpisy aktualizujqce naleznosci oraz naleznoSci odpisane, jako niesciqgalne,
jesli na mocy art. 16, ust. 1 nie mo2na ich ujqc. jako koszty uzyskania pzychodu

0,0(

1) pzekroczone limity diet i innych kosztcw podr62y sluzbowych
l2) pozostale koszty niestanowiqce kosztOw uzyskania puychod6w - wymienione

29?.94

1

il art. 16, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych
3) amortyzaqa statutowa
4) rezeruy utwozone zqodn:e z ustawa o rachunkowoSci
1 5) skladl( czlonl(owskre - nreobowrazkowe

66 956.9€
1't2 695,21

1
1

2 888.1

l6) niowyplacone koszty delegacji slutbowych
17) koszty ponresione pzez wolontariuszy w roku biezqcym a zwr6cone po dniu

2 501,8€
5 890,1

bilansowvm
8) koszty poniesion€ pzez wolontariuszy w roku ubisglym a zwrocon€ w
biezqcym G)

-7 991,60

1

Koszty podatkowe

8.

-

lq.:znie (4-5€)

t5 1tig 555,6(

Doch6d/strata podatkowa (3-7)

5 701 313,06

L

Dochody zadeklarowane, jako wolne od podatku a wydatkowane na €le
niezgodn€ z celami statutov,ymi okreslonymi !v art. 17, ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od os6b prawnych stanowiqce - tzw. ,,inne zobowiqzanio
oodatkowe" - kwota z ooz. 5
jako wolne od podatku a wydatkowans na cele
1 0. Dochody
niezgodne z celami sta:utowymi okreSlonymi w art 17, ust. 1 ustawy o podatku
Cochodowym od osob prawnych stanowielce
tzw.'inne zobowiqzanie
podatkowe" tvtulu pzekazania na dzialalno66 gospodarcze

42 987,60

-

ll.Podatek

dochodowy

od os6b prawnych

sianowiqcy

tak zwana

inn(

zobowiqzanie podatkowe (19 % x poz 9+10)

8 168,0(

oszty rodzaiowe
:a ooDzedni rok obrolow

^/vszczeo6lnienie

).

ta

bieiacv rok obrolowv

't8 148712.6!

)q6lem
amorlvzacia
zuzvcie matenal6w i eneraii
: ustuot ooce
oodatki i oolatv

89 696,7r
98 3S6 8!
10 384 416.91
113 sal Ol

l8

654 79d.1(

1

10) 553 6t
696 275 6t

66 956.9t
1

57 187.07

wnaoroozenra

3 574 476.7t

3 S81 80E 7r

i inne SwiadcTcnia
pozostale koszty rodza;cwe

1

549 2622(
334 952.t(

2114074,62

ubezDreczenia

631 936 37

3.2.7

Nic wystgpuiq Srodki lruale w budowie.

3.2.8

Zestawienie poniesionych w 2013 r. i planowanych na 20'14 r. naklad6w na niefinansowe aktywa

ruale
/vvszczeq6lnicni6

Rok t

labvcio warloSci niematerialnlch

i

!abycie Srodk6u/ tMalych
v

tvm na cnlono srodowisl-a

iuma

3.2

9

0.0(

3 500.0{

175 R;

35 000.0(

0.0(
24175.81

0,0(
38 50rJ,0(

Informacie o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nis wystqpity.

3.2.10 Podatek dochodowy

3.2.a.

Rnk nasl€r)nv

od wyniku na operaciach nadzwyczainych - nre wystqpil.

Kursy pzyjgtc do wyceny . Tab. Kurs6w 6rednich NBP Nr 25.1/A/NBpr201g z dnia 2013-12-31:
lUSD = 3,0120 PLN
I EUR = 4.1472 PLN

lCHF = 3,3816 PLN
IGBP = 4,9828 PLN

lDKK

= 0,55c0 Pl.N

1SEK = 0,11694 PLN
1

3.3.

RUB = 0.0914 PLN

Struktura Srodk6w pienigznych do sprawozdania z pueplywu Srodk6w plEnig2nych - Fundacja nio spozadza rachLnku pueplywu Srodk6w p;eniqznych.

finansowq i wynik finansov/y jednosiki . ni6 wystqpujq.

3.4.2.

lnformacie o isaotnych transakcjach zawartych przez jedno8tkQ na Innych warunkach

3.4.3

:atrudnicnie
Pzocr9tne zatrudnaeni€ w
foxu

ryyszczogolnienie

racowni:v flzvczni
)soby przeblvajqce na urlopach bezplalnych

i

vvchowawczvch

)g6lcm

40.1:!

naz

ryftkowe ze 6ironami powiqzanymi - nic wystapity.

fl^

,Vynagrodzenle os6b wchodzqcych w sklad organu zauqdzajqcego z
rtrilrr

halni.ni.

frrhk.ii

wynagr@gnte prutr9
wyplacone w rotu
obrotowm w zl.

Jroan

lada Fundacji

0.0(

3.4.5. Infomacie

o pozyczkach i 6wiadczeniach o podobnym charakteze udzlelonym osobom wchod.qcym w 3klad organ6w zarzqdzajqcych, nadzorulqcych
albo administrulqcych - Nis sq udzielan€ 2adne pozyczki.

3.4.6.

Wynagrodzenie bieglego rewldenta z tytulu badania sprawozdanla reznago za 2012 rok wynioslo 12 054,00 zl b.utio.
Wynagrodzenie bieglego rcwidonta z iytulu badanla sprawozdanla rocznsgo za 2013 rok wynloslo 12 054,00 zl brutto.

3.5.1.

Informacie o znaczqcych zdazeniach dotyczqcych lat ubieglych uhtych w sprawozdlnlu flnanrowym roku ob.otowego, w tym o rodzaru popelnloneCo blQdu oraz
kwocie korekty - nie dotyczy,

3.5.2.

Informacie o znaczqcych zdanzenlach, lakie nastqpily po dniu bilan6owym, a nleuwzglednlonych w sprawozdaniu finsnsowym - nlc wystqplly.

i <e

Zmiany zasad polllykl rachunkowoscl . od dnla 0'1,0'l.2013 roku gplsano I wprowadzono rozszeaonq werslq Polityki Rachunkowo3cl w Fundacll WWF Pobka, co nie
stanowl zmiany stosowanych zassd rachunkowo6cl.

3.5.4.

InformacJe liczbowe zapownlajqce por6wnywalnogC danych sprawozdanla flnansowago za rok popzsdzajacy ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Dane w rachunku zysk6w i strat za rok popzgdni zaprszsntowane zostaly po pzeksztalceniach w celu zachowania por6wnywalnosci.
Dokonane pueksztalc€nia prezantuje poni2sza tab€la.

Pz€zentacia danych za popzodni rok obrotowy
Kwota

Opis

Pzeksztal@ns danE
oorownawcze

3207 743,02

Zmiana prezentaqi
PRychod6w statutowych
niestanowiqcych
bezpo6redniogo

Pozostal€ peychody
okreslon€ statutsm

Dane Dor6wnawcze

Pzychody z dzialalnosci
statutowsj nieodplatnBj
pozytku publienego

zwiqzanej z opp

2 802 844.15

Zmiana prezentacii
kosztow statutowych
Niazanya.h z
Dozvskiwanism funduszv

Pozostale koszty
statutowa

Koszty dzialalnosci
statutowej nioodplatnej
pozytku publicznsgo

Infomacie dotyczace j€dnostek wchodzqcych w sklad grup kapltalowych - nle dotyczy

3.7.

Wymagane infomacje o polqczeniu spdlek w przypadku sprawozdanla

3,8.1

ZagroZenia dla kontynuacji dzialalnoSci - rio Wstgpuje.

3.9,

Inne informacie uznane pzez lednostkg za lstotne . nle wystApily,

3.10.

Dodatkowe infomacje i obiasnisnia w zakresio instrument6w finansowych - nie dotyczy.

za okres , w ciagu kt6rego nastapllo polqczenle - nle dotyczy

C)ata sporzadzenia:

Warszawa, dn. 31.05.2014

- Dyrektor Nae€lny Zarzqdu
Helena Trenkler - Gl6wna Ksiqgowa
/poCpis osoby

sponqd:ajqc.i/

