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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

O6wiadczenieZarzeldu

Stosownie do artykulu 52 ustawy o rachunkowo6ci z dnia 29 wrze6nia 1994
roku z p62niejszymi
1Ti9l9Ti' Fundacja ROSA przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy ko6czqcy sig

31122013 r., na ktore sklada

o
'o

sig:

Bilans sporzqdzony na dzieh 31 .12.2013 r.,
Rachunek zysk6w i strat za okres od 01 .01 .2013 r. do 31 .12.20i3 r.,
Informacja
.doclatkowa., gpejmujqca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaSnienia

Do sprawozdania finansowego dolqcza sig sprawozd anie

sprawozdaniem finansowym.

z

dzialalnosci jednostki za okres objgty

Sprawozdanie finansowe sporzqdzone zostalo zgodnie z przedstawionymi zasadami
ustawy o
rachunkowo6ci araz rzetelnie i jasno przedstawii sytuacjg majqtkowq'i Rnansowl

oraz wynit

finansowy.

Przy wycenie aktyw6w i pasyw6w oraz ustalaniu
kontynuowala w dajqcej sig przewidziec przyszt

istotnie zakresie, co jest zgodne

ze

stanem

odpowiedzialnoSi za wykonanie obowiAzkow w
prawa.

Podpisy Czlonk6w Zarzadu

ADU

2'

Nazwa, sieclziba, po,dstawowy przedmiot dzialalno6ci jednositki, wskazanie sqdu lub
innego organu

prowadzqcego reje:;tr
Dane jednostki:

.

nazwa:

Fundacja ROSA

.

siedziba:

ul. Ruska 11112,50-079 Wroclaw

o status:
Publicznego.

od dnia 04.04.2005 r. Fundacja ROfiA posiada status Organizacji pozytku

'

Celem Fundacii jest popieranie wszechstronnego rozwoju

o

FundacJa prowadzi od 2012 roku dzialalno66 gospodarczq, kt6rej gt6wny przedmiot
dzialalnoSci stianowi dziatalnoS6 zwiqzana z ba)atni danycir oraz- diia+alnoS6 agencji
reklamowych, a tak2e dzialalno66 handlowa. Dochody osiqgane z tej dzialalnoSci w citoSci

i

edukacji spoleczeistwa,

a

zwlaszcza dzialalno6ci spolecznej, informacyjnej, wychowawczo-pedagogicznej, o6wiatowej
oraz dzialalnoSci majqcej na celu wsparcie potrzebujqcych.

przekaz.ywane sq na realizacjq cel6w statutowych.

wpisana jest do Rejestru Stowarzyszei, Innych Organi;zacji Spotecznych

'
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REGON:

592287129

.

NIP:

7732322126

i

€,1H

Funkcjonowanie Fundacji ROSA regulujq:

o
.
o

Statut,

Ustawaofundacjach zdnia6kwietnialgg4roku(Dz.U. 19g1 r.,nr46,po2.203),
Rozporzqdzenie Ministra Finans6w w sprawie ramowego zaKresu sprawozdania
z dzialalnoSci fundacji z dnia 8 maja 2OO1 roku (Dz. U. Nr 50, poz. 529).

Fundacja, z uwagi na posiadany status po2ytku publicznego stosuje:

o

Ustaw9

z

dnia',24 kwietnia 2003 roku o <jzialalno6ci poZytku publicznego i o wolontariacie
z po2n. zm.), ustawa 222 styiznia zOtO rotu o zmianie ustawy
o dzialalno6ci prozytku publicznego i o rolontariacie oiaz niektorych innych ustaw (Dz. U.
nr 28, paz. 146\,
Rozporzqdzenier Ministra Finans6w w sprawie obowiqzku badania sprawozdah finansowych
organizacji po2ytku publicznego z dnia 23 grudnia 2oo4 (Dz. U. Nr 2g5, , poz. 2gE2).

(Dz. U. nr 96, poz. 873

o

Fundacja,

z uwagi na prowadzonq od 2012 roku dzialalnoSc gospodarczq, zctbligowana jest do
o rachunkowoSci (Dz. U.2013, poz. 330) regulujqcej kr;igg-owo-finjnsowe

stosowania ustawy

aspekty prowadzonej dzialalno6ci.

Fundacja' jako organizracla po2ytku publicznego, podlega specjalnemu nadzorowi wlaSciwego
ministra. Zgodnie z arl. 28 ustawy o dzialalnoSci pozyiku publicznego i o wolontariacie nao
dziatalnoSciq organizacji po2ytku publicznego w zakresie koaysiania z upiawnieri wynikajqcych z tej
Ygtqwy ladzor sprawuj(3 minister wlaSciwy do spraw zabezpieczenia spolecznLgo (oo-ecnie

-

Minister Edukacji Narodo,wej).

3.

Czas trwania dzialalno6ci jednostki

Czas tniva n ia

4.

Fu rrdacj i jerst n ieog ra n iczony.

Okres objety sprawozdaniem finansowym

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe
i kohczqcy sig 31 .12.201:3 r.

za rok

obrotorary rozpoczynajqcy sig

0.1 .01

.2013

r.

..\

I

{.r'"
'lt

5.
w

Wskazanie, 2e sprawozdanie finansowe zawiera dane lqczner

sktad Fundacji nie wchodzq wewngtrzne jednostki organizacyjne sporzqdz:ajqce
samodzielne

sprawozdania

6.

fi

nansowe.

Zalo2enie kontynuacji dzialalno6ci gospodarczej

Fu.ndacja dzialaprzy zallozeniu kontynuacji dzialalnoSci przez okres
co najmniej .12 miesiqcy od dnia
zakohczenia okresu sprawozd.awczego i w opinii zazqdu nie istnieje niefewnosc
co oo io'ntynuacii
dzialalnoSci Fundacji w przyszlo6ci.

7.

Zakres sprawozdanla

Fundacja sporzqdza spnawozdanie finansowe w formie rozszerzonej przewidzianej
dla podmiot6w
prowadzqcych dzialalnol;6 gospodarczq.
Rachunek zysk(rw i stratfundacja sporzqdzila w wariancie por6wnawczym.
Zgodnie z Art. 64.1
ustawy o rachunkowosci Fundacja jest zwolniona z obowiqzku sporzqdzania
zestawienia zmian w
kapitale wlasnym oraz rarchunku przeplyw6w pienig2nych.
Wynik finansowy Funda<ji za dany rok obrotowy

rzecz przychody oraz zlalazg1e

obejmuj

z tymi przychodami

wsp6lmiernosci przychodow i koszt6w oraz ostro2nej
przychody z dzialalnosci gospodarczej i z nieodplatnej dz

8.

nigte i gtrzypadajqce na jej
z zasadami memorialu,

a w roku 2013,

osiqgata

publicznego

Zasady(polityka)rachunkowosci

s
i
metod ora

chunkowe
jasnego

lu

y okreSlone Ustawq

z dnia 2g wrzeSnia 1994
o przyjqcia okreslonych zasad rachunkowoSci
prowadzenia ksiqg rachunkowych, spoSr6d

Aktywa i pasywa wycenia sig przy zachowaniu zasady ciqglo6ci w sposob
okreSlony w Ustawie o
RachunkowoSci, z tym ze:

i prawne wycenia sig wg cen nabycia lub kosztu wytworzenra,
pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe
lamortyzacyjne), a takire o oJfiiiy ilytrr,
trwalej utraty warrtoSci,

-

wartoSci niemallerialne

-

wartosci niemetterialne i prawne o wartoSci poczqtkowej poni2ej 3.500,00 zt sq
wprowadzane do ewidencji bilansowej iumarzane w 100% w miesiqcu
oddania ich oo
uzywania, natorniast od wartoSci niemalerialnych i prawnych powy2ej tej wartoSci
dokonuje

sig odpis6w amoftyzacyjnych przy zastosowiniu mebdy liniowej, poczqwszy od
miesrqca
nastQpnego po. miesiqca, w ktorym przyjgto je do uzywania, wedlug pionizszycfr
stawek

amortyzacyjnyclr:
a)
b)
c)

-

oprogramowanie komputer6w
licerrcje
Inne

50,0%,
20,0%,
50,0%.

Srodki trwale wy'6snia sig wedlug cen nabycia lub kor;ztu wytworzenia, pomniejszonych
o
dokonane odpis,y umorzeniowe (amortyzabyjne), a tak2e o odpisy z tytutu
trwalej utraty
wartoSci.
Stawki amortyzaLcyjne dla pozycji poszczeg6lnych kategorii Srodk6w trwalych wynoszq:

a) budynki i budowle
b) maszyny, urzqdzenia iaparaty og6lnego zastosowanra
c) urzqdzenia ter:hniczne
d) Srodki transportu
e) narzgdzia pz,yrzqdy, ruchomoSci i wyposazenia

1,5% - 4,5%,
'7%

-30%,

4,5% - 250k,
7% -20%,
10% -25%.

Srodki trwale o warto5ci nieprzekraczajqcej 3.500,00 zt sq wprowadzane
trwatych i umarzane w 100% w miesiqcu oddania do uZytkowinia.

do ewidencji Srodk6w

Srodki tn'vate o wy2szej ni2 3.500,00 zl wartoSci poczqtkowej przyjmuje sig do ewidencji
ksiggowey
i od nastgpne.go miesiqca rozpoczyna siq ic-h odpisywanie w ciglar koizt6w
sy arnoftyzacyjne ustala sig w drodze systematycznego rozlo2enia wartosci
go Srodka trwatego na przewidywane lata
iego uzytkowania, proporclonalnie do
wnych ratach.

S
a
p
u

ego kosztu, jednak2e nalezno6ci z tytulu dostaw i
, z zachowaniem zasady ostroznej wyceny (po
przy uwzglqdnieniu stopnia prawdopodobieristwa
termin wymagalnosci zaplaty na dzie6 bilansowy

a)
b)

180 dni - odpis w wysokoSci 50%,
365 dni - odpis w wysokoSci 100%.

srodki pienigzne w walucie polskiej wycenia sig wg wartosci nominalnej.
Fundusze wlasne ujgto 'w ksiqgach rachunkowych w wartoSci nominalnej wg ich rodzaj6w zgodnie
z
zasadami okreSlonymi rar przepisach prawa.

Fundusz statutowy wykazano w wysokoSci wklad6w wtaScicielskich powigkszonych o zyski

ubieglych.

z

lat

Rezenruy na zobowiqzania tworzy sig w przypadku, gdy kwota lub termin zaplaty sq niepewne,
ich
powstanie jest prewne h.rb o du2ym stopniu prawdopodobiehstwa oraz wynikajeg one
z'przeszlych
zdarzen i ich wiarygodny' szacunek jest mozliwy,

Rozliczenia migdzyokreriowe.kosztow wystgpujq w przypadkur: ponoszenia wydatk6w dotyczqcycn
przyszlych okres6w spretwozdawczych (rozliczenia migd2yokresowe czynne) tub kwoty zalitzaie
oo
pi w przyszlym okresier sprawozdawczym

i

biernych rozliczeh migdzyokresowych

lub wielkoSci Swiadczen. Do koszt6w

o
o
.
.

Sktadki na ubez:pieczenia majqtkowe

prenumeraty
Sktadki czlonkowskie
Koszty poniesione lecz dotyczqce p62niejszych okresirw

Rezerwa i aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego nie sq tworzone w zwiqzku z brakiem
przejSciowych r62nic mir2dzy wykazanq w ksiggach rachunkowych wartosciq aktry6w pasywow
i
a
ich waftosciq podatkowq oraz stratq podatkowq moZliwq do odliczenia w przyizlosci.

zobowiqzania Fundacji wyceniane sq na dzieri bilansowy w kwocie wymagajqcej zaplaly.
Fundacja sporzqdza dodatkowo rachunek zysk6w

i strat w wariancie por6wnawczym w oparciu

wtasny wzor stworzony na podstawie wzor6w ooo
prowadzqcych dzialalnoSi gospodarczq
przychody z dzialalnoSci statutowej oraz
na poszczeg6lnych rodziajach dzialalnoSci
zostaly koszty administracyjne dziatalnosc
ej i zaprezentowane w ukladzir-. rodzajowym.

Wroclaw, 16 czevca 2014
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Spravr'ozdatiie finansorn,e FrrrrCacla

ll.

RC_rSA

za okres od 01

0i

201,] cto 31

iZ

20.13

Bilans (w PLN)

A. AKTYWA TRWALE
L Wartosci niematerialne i prawne
1, Koszty zakoficzonych prac nrzwojowych

1

,| 858,97

'f

1

152700,16

2 Warto66 firmy
3. Inne wartosci niematerialne i prawne

4.Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne
ll. Rzeczowe aktywa trwale

I

Srodki trwale
a) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inzynierii lqdowej iwodnej
c) urzqdzenia techniczne i maszyny

11

858,97
858,97

2700,16

6

938,97

2700j6

2700,16

d) Srodki transportu
e) inne Srodki trwale
2. Srodki trwale w budowie

3

4 920,00

Zaliczki na Srodki trwale w budowie

lll. NaleinoSci dlugoterminowe
'1, Od jednostek powiazanych
2, Od pozostalych jednostek
lV. Inwestycje dlugoterminowe
1. NieruchomoSci

150 000,00

2. Wartoscj niematerialne i prawne

3 Dlugoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiqzanych
- udzialy lub akcje
- inne papiery wartosciowe
- udzielone pozyczki
- inne dlugoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostalych jednostkach

- udzialy lub akcje
- inne papiery wartosciowe
- udzielone pozyczki
- inne dlugoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje dlugoterminowe

V. Dlugoterminowe rozliczenia miQdzyokresowe
1 Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego

2

Inne rozliczenia miedzyokresowe

Wroclaw, 16 czerwca 2014 t.

.'\u
prowadzenie ksiqg rachunkowycn

1

50 000,00

1

50 000,00

1

50 000,00

splawDztjnilre frnansorvr,' Filrrcra(ra RoSA za okros od 0r 0,i 201J.ro

Wyszczeg6lnienie

.l

r 1? 2tJ1J

Noty 51.12.2019

91.,t2.2012

I

457 521,36

B. AKTYWA OBROTOWE

6 865

l. Zapasy

464,13

1G7 849,78

1. Materialy

2, P6lprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe

60 265,32

4, Towary

12 464,45

5. Zaliczki na dostawy

95 120,01

ll. Naleznosci kr6tkoterminowe
1 Nale2no6ci od jednostek powiqzanych

13,

14

235

682,25

711 138,49

430,50

a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty:
- do l2 miesiecy
- powyzej 12 miesiecy

430,50

430,s0

b) inne

2

Nale2no6ci od pozostalych jednostek
a) z tytulu dostaw i uslug, o okrr)sie splaty:
- do 12 miesiQcy
- powyzej 12 miesiQcy

711 138,49

623,81

702 087,00

23

b) z tytulu.podatk6w, dotacji, cel, ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych
oraz innych

Swiadczef

197

c) inne
d) dochodzone na drodze sqdowej

lll. Inwestycje kr6tkotermino\ile
1, Kr6tkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiqzanych
- udzialy lub akcje

251,75
700,20
23 700,20

235

10

- inne papiery wartosciowe

7 380,00
7 380,00

13 927,74

1 671,47

6 450 291,77
6 450 291,77

7 554138,78
7 554 138,78

1 00 000,00
100 000,00

1 495 527,10

- udzielone po2yczki
- inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostalych jednostkach
- udzialy lub akcje

1 495 527,10

- inne papiery wartosciowe
- udzielone pozyczki
- inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe
c) Srodki pieniezne i inne aktyw:r pienigzne
- Srodki pienie2ne w kasie i na rachunkach
- inne Srodki pieniezne
- inne aktywa pienigzne

6 350 291,77
4 837 240,01

6 058 61 1,68

1 513 051,76

1

471 992,63

l{ 640,33

192244,09

4 586 619,05

2. Inne inwestycje kr6tkoterminowe
lV. Kr6tkoterminowe rozliczenia miQdzyokresowe
AKTYVI'A OGOIEM

19

6877 323,10 8610221,s2

Wroclaw, 16 czerwca 2014 t.

rowadzenie ksiqg rach unkowych
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A. KAPITAL (FUNDUSZ) WTASNY
L Kapital (fundusz) podstawowy

ll. Nalezne wplaty na kapital podstawowy (wielkoSd ujemna)
lll Udzialy (akcje) wlasne (wietkosi ujemna)
lV. Kapital (fundusz) zapasowy

V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny
Vl. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe
Vll Zysk (strata) z tat ubiegtych
Vlll Zysk (strata) netto
lX. Odpisy z zysku netto w ciqgu roku obrotowego (wielko66 ujemna)
B. ZOBOWTAZANTA I REZERVVY NA ZOBOWTAZANTA
l. Rezerwy na zobowiqzania

1

Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezeva na Swiadczenia emerytalne ipodobne
- dlugoterminowa
- kr6tkoterminowa

oci

0l

ii1.20

iii

rro

3l

i? 20.r3

6 227

374,85

7 625 279,45

7 623

336,80

6 386 947,68

1942,65

1 942,65

-1 397 904,60

1 236 385,12

649 948,25

984 942,07

45 927,59

32 523,00

38 427,59

6 191,19
32 236,40

3. Pozostale rezerwy
- dlugoterminowe

- kr6tkoterminowe

7 500,00

32 523,00

7 500,00

32 523,00

ll. Zobowiqzania dlugoterminowe
1 . Wobec jednostek powiqzanyr:h
2 Wobec pozostalych jednostek
a) kredyty i pozyczki
b) z tytulu emjsji dluZnych papier6w wartosciolvych
c) inne zobowiqzania finansowe
d) inne

lll. ZobowiEzania kr6tkoterminowe
1. Wobec jednostek powiEzanyoh

125 993,6{

512 864,47

436 896,00
436 896,00

a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagajnoscj:
- do 12 miesigcy
- powyzej 12 miesiecy

436 896,00

b) inne
2. Wobec pozostatych jednostek

a) kredyty i po2yczki

125 993,61

75 968,47

78 557,01
78 557,01

37 492,77
37 492,77

45 801,25

23 890,76

b) z tytulu emisji dluznych papier6w wartosciowych
c) inne zobowiAzania finansowe

d) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci:
- do 12 miesiecy
- powyzej 12 miesiecy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f; zobowiqzania wekslowe
g) z tytulu podatk6w, cel, ubezpieczeri i innych Swiadczef
h) z tytutu wynagrodzei

noo

i) inne
3, Fundusze specjalne
lV. Rozliczenia miedzyokresowe
1 Ujemna wartos6 firmy

20

2. Inne rozljczenia migdzyokresowe
- dlugoterminowe

- kr6tkoterminowe
PASYWA OGOLEM
Wroclaw, 16 czerwca 2014 t.

1 634,36

14 584,94

478 027,05

439 554,60

478 027,05

439 554,60

478 027,05

439 554,60

6 877 323,10

["

I

610 221,52

lll.

Rachunek zysk6w i strat (wariant porownawczy) (w pLN)

I-ry_"39Tgqllgl,e
A. PRZYCHODY
w tym:

Noty

NE TO ZE SPRZEDAZY I ZROWNANE Z NIMI,

- od Jednostek powiqzanych
I Przychody netto ze sprzedazy produkt6w
ll. Zmiana stanu produkt6w

0't.01.201 3 - 31.1 2.201 3

9-1:9 -1 :?9 !?

:

!'-1? :2!.! ?

8 344 068,37

7 051 916,65

30, 31

1 151,10

6 000,00

g2

328,75
8 342 588,52

7 045 916,65

I

532 006,91

6 284 819,33

24 522,88
89 689,18

58 115,47

441 791,31

293 567,49

1748,00

994,50

402 37 1 ,58
43 277,33

314 235,08

8 582,90

10 290,91

lll

Koszt wytworzeni€t produkt6w na wlasne potrzeby jednostki
lV. Przychody netto ze sprzedazy towar6w i material6w
V. Przychody z dzialalnosci

stalutoweJ

B. KOSZTY DZIALAI-NOSCI CIPERACYJNEJ

Amortyzacja

l.

33

ll. Zuzycie material6w i energii
lll Uslugi obce
lV. Podatki ioplaty, w tym:
- podatek akcyzowy

V

Wynagrodzenia

Vl

Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia
Vll Pozostale koszty rodzajowe

Vlll Warto66 sprzedanych towardw i material6w
lX Koszty realizacji zadaf statutowych
X Koszty dzialalnosci gospodarczej
c. zysK (STRATA) ZE SpRzEDAZy (A_B)
D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE
I Zysk ze zbycia nieflnansowych aktyw6w

trualych

ll

1

6 924,95

51 296,75

121,57
ss

7 491 649,26

5 541 828,32

96

18 252,90
-187 938,54

7 565,86
767 097,32

16 066,95

119 397,16

16 066,95

83 360,40

119 397,16
22 886,93

83 360,40

22 886,93

-25s 231,99

853 607,55

365 270,28

376791,M

364 874,24

376 791,44

112 273,97

126 128,42

37

Dotacje

lll. Inne przychody operacyjne
E. POZOSTALE KOSZTY OPEIRACYJNE
I Strata ze zbycia niefinansowyoh aktyw6w

trwalych

38

IL Aktualizacja warto6r:i aktyw6w niefinansowch

lll

Inne koszty operacyjne

F. ZySK (STRATA) Z DZ|ATALNOSCt OpERACYJNEJ (C+D_E)
G. PRZYCHODY

FINANSOWE

I

39

Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym:
- od jednostek powiqzanych

ll

Odsetki, w tym:

- od jednostek powiqzanych

lll

Zysk ze zbycia inwestycji
lV, Aktualizacja wartosci inwestvcij

V

lnne
H. KOSZTY FINANSOWE
l. Odsetki, w

396,04

tym:

40

- dla jednostek powiqzanych

ll

Strata ze zbycia inwestycji

lll

Aktualizacja warto6ci inwestycji

lV

lnne

r.

1 507 942,89

4 009,87

347 829,07

997,45

347 801,07
1 160 000,00

zysK (STRATA) Z DZTALALNOSCT GOSPODARCZEJ (F+c_H)

J. WyNtK ZDARZEN NADZWYCZAJNyCH (J.t._J.il.)

113,82

3 012,42

-'t 397 904,60

1 236 389,12

-1 397 904,60

1 236 389,12

-1 397 904,60

1 236 389,12

I

Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
K. ZYSK (SrRArA) BRUTTO (J+/-M)
L. PODATEK DOCHODOWY

ll

M.pozosTALE OBOWTAZKOWE

(zwtEKszENtA STRATY'
N. ZYSK

ZMNTEJSZENTA ZYSKU

(SrRArA) NErro (K-t.-M)

Wroclaw, 16

czevca 2014

r

10

Spr aw.;zrl;rirtu trrlatrsuv,

t'

F

i,

Wyszczeg6lnienie

01.01

A.

PRZYCHODY Z DZIATALNOSCI STATUTOWEJ

I
ll.
1.
2
3.

Skladki brutto okreslone statutem

Przychody z dzialalnosci statutowej njeodptatnej pozytku publicznego
Ptzychody z dzialalnosci odptatnej pozytku publicznego
Przychody z dzialalnosci gospodarczej

B.

KOSZTY REALIZACJI ZA,DAN STATUTOWYCH

1.
''

Ko.s:ty reatizacji zadan statutowych dzialalno6ci nieodplatnej pozytku
publicznego

2
-

Kop:ty realizacji zada6 statutowych dzialalnosci odplatnej pozytku

publicznego

3.

Kosztydzialalno6ci gospoclarczej

c.

wyNtK.F|NANSOWy NA DZ|ALALNOSCt STATUTOWEJ (wietko56
oooatnra tub ujemna) (AlB)

Inne przychody okreslone statutem

D. KOSZTYADMINISTRACYJNE
1. Zuzycie material6w i energii
2 Uslugi obce
3. Podatki i oplaty
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
5. Amortyzacja
6, Pozostale
E.

spoleczne i inne Swiadczenia

dodatnia lub ujentna) (C-D+g-p+6-1-11

J.
I
ll.

ZYSKI ISTRAry NADZWYCZAJNE

K.

WYNIK FINANSOWY OGOI.EM (I+J)

-

wielkos6 dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielko66 ujemna

Osoba,

01 Ll1 2A13 do:1.i iZ.201al

13 -31.12.2013

0'l.0,t.20,t2 -

31.1

2.2012

8 344 068,37

7 051 916,65

0,00

0,00

8 344 068,37

7 051 916,65

I

7 045 916,65

342 588,52
0,00

0,00

1 479,85

6 000,00

7 510 023,73

5 549 394,18

7 491 649,26

5 541 828,32

834 044,64

1 502 522,47

1 021 983,18

89 689,18

735 425,15
58 115,47

441 791,31

293 567,49
994,50

1 748,00

F, POZOSTAT E KOSZTY (nie wymienione w poz B, D i H)
G. PRZYCHODY FINANSOWE
H. KOSZTY FINANSOWE
r, wyNtK FtNANSOWY NA CAtOKSZTAT.C|E DZTALALNOSCT

Wroclaw, 16 czeNvca 2014 |

rii okres od

18 374,47

445 648,91

365 531,83

24 522,88

6 924,95

8 582,90

10 290,91

1

POZOSTAT-E PRZYCHODY (nie wymienione w pozycji A i G)

Zyski nadzwyczajne

rr.lalcla

'16 066,95

lwiettosi

1

19 397,'16

83 360,40

22 886,93

365 270,28

376 791,44

1 507 942,89

4 009,87

-1 397 904.60

1 236 389,12

000

0,00

000
000

0,00

-1 397 904,60

0,00

I

236 389.12

sprar,vozo:rrrrt: iinansowE Furrdacra i?osA za okreri od u r,01
20.1i1 do

lV.

.j1 r2 2013

Dodatkowe informacje i obja5nienia (w pLN)

1.
2'

Kursy przyjEte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysk6w i strat
[NlE DoTyczn
Zakres zmiern warto.6ci grup rodzajowych warto5ci niemateriarnych prawnych
i

Wyszczeg6ln ienie

1. WartoSC

Koszty

zakofczonych Warto66firmy

Inne wartosci
niematerialne i

Zaliczki na waftosci
niematerialne i prawne

Razem

brutto na

poczEtek okresu

2226,00

2 226,00

a) Zwiekszenia, w tym:
- Nabycie

5 405,85

5 405,85

5 405,85

5 405,85

7 631,85

7 63't,85

2226,00

2226,00

-

Aktualizacja wartosci

- Przemieszczenie wewnQtrzne
- Inne
b) Zmniejszenia, w tym:

- Likwidacja
- Aktualizacja waftoSci

- Przemieszczenie wewnetrzne
- Inne
2.

Wartosc brufto na koniec

okresu
3. Umorzenie na poczqtek

okresu
a) ZwiQkszenia
-

Amortyzacja

5 405,85

5 405,85

5 405,85

5 405,85

7 631,85

7 631,85

- Aktualizacja wartosci

- Inne
b) Zmniejszenia, w tym:

- Likwidacja
- Sprzedaz
- Przemieszczenie wewnetrzne
- Inne
4, Umonenie na koniec

okresu
5. Warto66 netto na poczqtek
okresu
6. Wartosd netto na koniec
okresu

Splavvo/Cr,ilil tltatjsow0 irrllrdacja flOEiA za okres od

0

j 0 i 20-iJ do j.l

12.2013

Zakres zmian wartosci grup rodzajowych Srodk6w tnrvalych
Wyszczeg6ln ienie

fiH'l

'r'"?#iJ

1. WartoSc brutto na
poczqtek okresu

a) Zwigkszenia, w tym:
- Nabycie

*frti"#: ..'"nfJllll

Inne srodkitrware

maszyny

36 162,08

36 162,08

24 654,84

4

24 654,84

4

920,00 29 574,84
920,00 29 574,84

60 816,92

4

920,00

- Aktualizacja wartosci

- Przemieszczenie wewnQtrzne
b) Zmniejszenja, w tym:

- Likwidacja

Aktualjzacja wartoscj
- Przemieszczenie wewnQtrzne
- Inne
-

2. Wafto56 brutto na koniec
okresu

3, Umorzenie na poczQtek
okresu
a) Zwiekszenia
-

Amortyzacja
Aktualizacja wartosci

65 736,92

33 461,92

33 461,92

20 416,03
20 416,03

20 416,03
20 416,03

53 877,95

53 877,95

2700,16

2700,16

- Inne
b) Zmniejszenia, w tym:

- Likwidacja
- SprzedaZ

- Przemieszczenie wewnetrzne
- Inne
4. Umorzenie na koniec

okresu
5.

Wartosc nefto na poczqtek

okresu
6.

Wartosc netto na koniec

okresu

6 938,97

4

920,00

11 858,97

4.

WartoS6 grunt6w u2ytkowanych wieczy6cie
[NtE DOTYCZYI

5.

Warto66 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkg Srodk6w
trwalych, u2ywanych na
podstawie um6w najmu, dzier2awy i innych uhO*
lrutebOTyCZh

yllo'.119 i wyjaSnienie pizyczyn odpis6w aktualizujqcych warto66
DOTYCZYI

Srodk6w tnrvarych [NtE

7.

Koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie oraz Srodk6w tnvalych na
wlasne potrzeby [NlE
DOTYCZYI

8.

Poniesione w ostatnim okresie obrotowym i planowane na nastqpny okres
naklady na niefinansowe
aktywa tnivale

1. Naklady na ochrone SrodowisKa
Pozostale naklady na niefinansowe aktyriva trwale

2

Poniesione w ostatnim okresie obrotowym i planowane na
nastepny okres naklady na niefinansowi: aktywa tnivale, razem

Fundacja nie planuje zadnych naklad6w na niefinansowe aktywa tnrvale

34 980,69
34 980,69

w roku 2014

Spraw{)zoalti6 frrransolilc i:undacra ROSA za okres od ()1 Ai

9.

.tAi:

Lio

3.i

12.,-.1013

Zakres zmian gru p rodzajowych inwestycji dlugoterminowych

Wyszczeg6lnienie
1. Warto66 brutto na
poczqtek okresu

Wartosci Dlugoterminowe Dlu goterminowe
Inne inwestycje
aktywa
aktywa
I
finansowe JP
finansowe JnP dlugoterminowe

Nieruchomo6ci niematerialne

Razem

150 000,00

150 000.00

50 000,00

150 000,00

0,00

0,00

50 000,00

150 000,00

0,00

0,00

a) ZwiQkszenia, w tyrn:

- naoyoe
- przemreszczenie
wewnetrzne
- aktualizacja warto6ci

- Inne
b) Zmniejszenia, w tym:
- sprze0az

- aport
- aktualizacja warto6ci

- tnne
- przekslQgowanie na
inwestycje
kr6tkoterminowe

1

2. Wartos6

brutto na
koniec okres
3. Umorzenie na poczEtek

oKresu

a) Zwiqkszenia
- Amortyzacja

Aktualizacja wartosci
- Inne
-

b) Zmniejszenia, w tym:

- Likwidacja
- Sprzeda2
- Przemieszczenie
wewnqtrzne

- Inne
4. Umorzenie na koniec
okresu
5. Wartosd netto na

poczqtek okresu

1

6. Wafto56 netto na

koniec okresu
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spr;j'.ilozJarrre trrransi;!vr) hLrrrrracla ROSA za okresi .cr 0 r.0

13.

j

20-r3

iio 31 12,2tr13

Dane o odpisach aktualizujqcych warto66 nale2nosci

Wyszczeg6lnienie

warto66

"t o""X?tjj zwiekszenia wykoaystanie

Rozwiqzanie

Naleino$ci
dlugoterminowe
L

ll. Nale2noSci

WartoSC na

koniec okresu

7 220,00

7 220,00

7 220.00

7 220.00

- do 12 miesiecy
- powyzej 12 miesiecy
b) z tytulu podatk6w, cel,
ubezpieczef spolecznych
c) Inne

7 220,00

d) dochodzone na drodze
sqdowej
Razem

7 220,00

7 220,00

7 220,00

kr6tkoterminowe

1 Od jednostek powiqzanych
a) z tytutu dostaw i usilug, w
tym
- do 12 miesiqcy

- powyzej 12 miesiecy
b) inne
2. Od pozostalych jednostek
a) z tytulu dostaw i uslug, w

tym

14'

Struktura wiekowa nale2nosci z tytulu dostaw i uslug (podzial wedlug terminu wymagalno5ci
oraz
przeterminowania)

Wyszczeg6f

nienie

a) Nale2no6ci biezEce z tytulu dostaw i uslug o okresie
- do 1 miesiqca
- od 1 do 3

31]12,012

wymagalnosci:

24

? 380,00

24 1gO,7O 7 980,00
24

miesiQcy

130,70
130'70

7 380'oo

- od 3 do 6 miesiecy
- od 6 do 12 miesiecy
- powyzej 12 miesiQcy

b) Naleznoscj z tytulu dostaw i uslug, przeterminowane w okresre
- do 1 miesiqca

- od 1 do 3 miesiecy
- od 3 do 6 miesiqcy
- od 6 do 12 miesigcy

- powyzej 12 miesiecy
2. Odpisy aktualizujqce warto$6 nale2nosci z tytulu dostaw i ustug
a) biezEce
b) przeterminowane
3. NaleZnosci z tytulu dostaw i uslug netto

24't30,70

7 380,00

15

struktura Srodk6w pienig2nych do rachunku przeptyw6w pieniq2nych
[NlE Doryczyl

16.

Obja6nienia do rachunku pzeptyw6w pieniq2nych
[NlE DOTYCZYJ

17.

Wyja6nienie r62nic_pomiqdzy zmianami stanu niekt6rych pozycji w bilansie oraz zmianami
tych
samych pozycji wykazanymi w rachunku prze *yw6w-pieririgznytn
tNrE Doryczyl

18.

Dlugotermi nowe rozl iczenia miqdzyokresowe aktywne

IN

lE DOTYCZYI

srrTawDz.laillo tlna'lsowe Fil|rlaicla i{osA za

19.

okioi

(r.i u,t

iti

20

ill

clo 3.t

i2

2013

Kr6tkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe aktywne

Wyszczeg6lnienie

20,

10

018,45

51 255,35

31/t2.2013 31.12.2012

dlugoterminowe
kr6tkoterminowe

- dotacje do rozliczenia
- rezerua na koszty projektu Twoja Szkola
Rozliczenia miqdzyokresowe pasywne

21.

640'33

Rozliczenia miqdzyokresowe pasywne oraz ujemna wartos6 firmy

Wyszczeg6ln ienie
1. Ujemna wartoSc fiirmy
2. Inne rozliczenia miQdzyokresowe

a)
b)

11

192244'09
90 344'49
1 621'88 50 644'25

dotacji
Licencje
Rozliczenie projekt.w
Pozostale
Koszty

478 027,05

439 554,60

478 027,05

439 554,60

'10 000,00

468 027,05
478 027,05

1

39 91 5,00

299 639,60
439 554,60

Dane o strul(tuze kapitalu podstawowego

Fund.usz statutowy Fundacji,obejmuje fundusz zalozycielski o wartosci
4.ooo,0o

zl

oraz przeznaczone

na funousz
statutowy, zgodnie z uchwalami Rady Fundacji, zys'ki Fundacli z lat ubieglyin
o lqcznel wysokosci 7.619.336,g0

zl.

tqczna wartosc funduszu statutowego Fundacji RosA na dziet

31

.12.2013 roku wyniosla 7.623.336,g0 zl.

Zmiany funduszu statutowego Fundacji w roku 2013:

Stan na dzieri 01.01.2013 (BO)
Zwigkszenia

6 386 947,6[
1 236 389,12

Zmniejszenia

Stan na dzie(t 31.12.2013 (BZl

22

Kapital (fundusz) z aktuatizacji wyceny [NlE DOTYCZYI

23

Kapital (fundusz) zapasowy

7 623 336,80

01.01.2013 - 31.12.2013
1. WartoSc na poczqtek

okresu

1942,65

1942,65

1 942,65

a) Zwigkszenia, w tym:
b) Zmniejszenia, w tym:
2. WartoSC na koniec

24.

okresu

Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe
[NtE DOTYCZYI

01.01.2012 - 31.'l 2.201 2

1942,6s

lipra\TOzdailre irnarrsovrs i:iirr-ra.jal ROSp. za okros orr (i'r 0 i

2(]ii

{:io

3. l2 201ri

25. Zakres zmian stanu rezerw
Warto56 na poczqtek
okresu

Wyszczeg6lnienie

Zwiqkszenia Wykorzystanie RozwiEzanie

1. Rezerwa z tytulu

WartoS6 na
koniec okresu

odroczonego podatku
dochodowego
2. Rezerwy na Swiadczenia
emerytalne i podobne

38 427,59

38 427,59

a) dlugoterminowe

6 191,19

b) kr6lkoterminowe

6 191,19

32 236,40

32 236,40

3. Pozostale rezerwy
a) dlugoterminowe

32 523,00

b) kr6tkoterminowe

Rezerwy na zobowiqzania
og6lem

26.

7 s00,00

20 531,00

32 523,00

7 500,00

20 531 ,00

32 523,00

45 927,59

20 531,00

1 992,00

7 500,00

1

1 992,00

7 500,00

1

1 992,00

45 927,59

1

struktura czasowa zobowiqzafi dly_o9t9r1nirywch o pozostalym od dnia biransowego
przewidywanym
okresie sptaty [NtE DOTYCZYI

27.

28.

Zobowiqzania zabezpieczone na majqtku jednostki (ze wskazaniem jego
rodzaju) [NlE DoTyczy]
Zobowi4zania warunkowe, w tym r6wnie2 udzielone przez jednostke gwarancje
i porqczenia, tak2e

wekslowe

Wyszczeg6lnienie
1. Wobec jednostek powjqzanych
2. Wobec pozostalych jednosteK

3't.12.2013
1

Razem

0 000,00

10 000,00

Srodk6w paristwowego Funouszu
wekslowe opiewajqce na wartos6
nne koszty mogqce siq pojawi6 w

29'
30.

Zobowiqzania wobec, bud2etu.paristwa_lub jgdnostek_samozqdu terytorialnego
z tytulu uzyskania
prawa wlasnro6ci budynk6w i budowli
[NlE DOTYCZYI

struktura rzeczowa przychod6w ze sprzeda2y produkt6w, towar6w i materiar6w
ienie

01.01.2013 -

1

Przychody netto ze sprzedazy produkt6w
2. Ptzychody netto ze sprzedazy uslug
3. Przychody ze sprzedazy towar6w

115.1,10
6 000,00
328,75

4. Ptzychody ze sprzedazy material6w
5. Przychody netto ze spzedaty

Przychody

ze

sprzeda2y produkt6w, uslug, towar6w

dzialalnoSci gospodarczej.

31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012

1 479,85

i

material6w obejmujq przychody osiqgnigte

6 000,00

w

ramacn

spravr'ozrJ:ilie tilriilrsil\n,e lirri(.iacra ROSA z.r oKi-e:, ,)(i 0 i

31.

:roj

j iro:j.

r2 2iJili

struktura te,rytorialna przychod6w ze sprzeda2y produkt6w, towar6w i material6w
01.01.2013 -

1.

0i

Przychody netto ze sprzeda2y produkt6w

31.12.2013 01.O1.20't2 - 31.12.2012
1 151,10

a) eksport
b) wewnqtrzwsp6lnotowa

dostawa towaru

c) kraj
2.

Pzychody netto

1 151,10
z:e

speeda2y uslug

6 000,00

a) eksport
b) wewnqtrzwsp6lnotowa

dostawa towalu

c) kraj

6 000,00

3. Przychody ze sprzeda2y towar6w
a) eksport

328,75

b) wewnqtrzwsp6lnotowa dostawa towaru
c) kraJ
4. Przychody ze spr:zeda2y material6w
a) eksport
b) wewnqtrzwsp6lnotowa dostawa towaru

c) kraj

Przychody netto ze sprzedaiy

1

479,85

6 000,00

1

479,85

6 000,00

a) eksport
b) wewnqtrzwsp6lnotowa dostawa towaru

c) kraj

Przychody ze sprzeda2y produkt6w, uslug, towar6w

dzialalnoSci gospodarczej.

32.

i

material6w obejmujq przychody osiqgnigte

ramach

Struktura zrealizowanych przychod6w z dzialalnosci statutowej wg jej rodzaj6w i 2r6de{

Przychody z dzialalnoSci statutowej, z tego:
1 Darowizny pienie2ne
2. Wplaty z tytulu 1%

2013 r.

2012 r.

8 342 588,52

7 045 916,65

125 349,28
8 087 324,24

7 151,60
7 028732,35

3. Pozostale

29

5,00

10 032,70

8 342 588,52

7 045 916.65

1

Razem

33.

w

91

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potzeby
01.01.2013 - 31.12.2013

a) Amortyzacja

bl ZuZycie material6w
c) Uslugi obce

i energii

d) Podatki i oplaty
- podatek akcyzowy
e) Wynagrodzenia

01.01.2012 - 31.'t 2.201 2

24 522,88

6 924,95

89 689,1 8
441 791,31

58 115,47
293 567,49

1748,00

994,50

402 371,58

f) Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenja

314 235,08

43 277,33

g) Pozostale koszty rodzajowe

51 296,75

18 582,90

10 290,91

02{ 983,18

735 425,15

1 021 983,18

735 425,15

Koszty rodzajowe og6lem
2. Koszt wytwotzeniar produkt6w na wlasne potzeby jednostki
3. Zmiana stanu produkt6w
4. Koszty wytworzenia sprzedanych produkt6w
1.

1

34. Koszty realizacji zada6 statutowych
Koszty realizacji zadafi statutowych obejmujq koszty, kt6re wiq2q siq z realizaqq cel6w, dla jakich
Fundacja
a nie sE kosztami administracyjnymi, w tym tak2e koszty odplatnej dzialalno6ci po2ytku

zostala powolana,
publicznego.

Koszty realizacjizadafi statutowych w roku 2013 wyniosly 7.491.649,26 zl. Fundacja w roku 2013
nie poniosla
koszt6w z tytulu odplatnej dzialalnoSci po2ytku publicznego.

spr3wDzd;iirie frnansowe' r ilr(!:rcra RosA z5 0i<ie s oci c i 01 ;r0iii

35.

3'i. r2 20 r.j

Struktura koszt6w dzialalno5ci statutowej

'1 Podstawowe koszty dzialalnosci
statutowei
2. Koszty prowadzenia kampanii promocyjnej rub rekramowe zwtEzanez pozyskaniem
1%
Razem

36.

ir'

2013 r.

2012 r.

5 501 724,87

3 676 345,46

1 989 924,39

1 865 482,86

7 491 649,26

5 541 828,32

Kosztydziallalno6ci gospodarczej

W'.oku 2013 Fundacja ROSA prowadzila dzialalnoSd gospodarczE handlowq iwydawniczq. poniesione z tego
tytulu koszty wyniosly
18.374,47 zl.

37.

Struktura pozostalych przychod6w operacyjnych

Wyszczeg6f

nienie

O,t.O1.zOtg

_t1.12.2015

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwatych
- przychody ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych

01.0|..2012 _31.12.2012

- wartosd zbytych nieflnansowych aktylv6w tMalych (wartos6
ujemna)

2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
- rczwiAzanie rezerwy na projekt Twoja Szkola
- rozwiEzanie innych rezeM
- pozostate

16 066,95

1 1

2 696,86

11 992,00

4 074,95
16 066,95

Pozostale przychody operacyjne

38.

119 397,16

1

6 700,30
19 397,16

Struktura pozostalych koszt6w operacyjnych
01.01.2013 - 31.12.2013

1. Strata ze zby cia n ief

i

n

ansowych a ktyw6w tnrvalyc

0,t.01.2012 - 31.12.2012

h

- przychody ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych
- warto66 zbytych niefinansowych aktyw6w trualych (warto6i
ujemna)
2.

Aktualizacja wartosci aktyw6w

nief inansowych

- odpisy aktualizujqce warto66 zapas6w
- odpisy aktualizujqce 6rodki tMare
- odpisy aktualizujqce wano6ci niematerialne
3. Inne koszty operacyjne
- odpisy aktualizujqce wartos6 naleznosci
- utworzenie innych rezerw

- pozostale inne koszty operacyjne
Pozostale koszty operacyjne og6lem

83 360,40

22 886,93
7 220,00

45 927,58
37 432,81
83 360,40

15 666,93
22 886,93

Spr.rvJr)zLl;itjle iirraitso',t,c- Frrt (jarCja iIOSA z;l okrcri ocl 01,01
20.i1 do

39.

3.i i2.2O1i

Strukturapzychod6wfinansowych

Wyszczeg6f

nienr"

,

a) od jednostek powiqzanych
b) od pozostalych jednostek
2. Odsetki
a) od jednostek powi€lzanych
- odsetki od pozyczek

b) od pozostalych jednostek
- odsetki od lokat
- odsetkj od pozyczek
- odsetki pozostale

3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartosci inwestycji

364 874,24

376 791,44

112 273,97

126 128,42

112 273,97

126 128,42

252 600,27

250 663,02

103 655,01

1

20 984,94

10 730,18

32 001,70

5. Inne

396,04

Przychody finansowe og6lem

40,

97 676,38

138 215,08

365 270,28

376 791,44

Struktura ko,szt6wfinansowych

-_o1'01.2013-31'12'2o1301.o1'2o12-g,|'12'2o12

1. Odsetki

a)odjednostekpowiqzanych
b) od pozostalych jednostek

zezbyciainwestycji
inwestycji

2.

strata

3.

Aktualizacja wartosci

4.

f

nne

Koszty finansowe

og6tem

ss7'45

:1i23?Zi
28'00

997'45

1 160 OO0,0O
1 507

1,t3,g2
942,89

3

012,42

4 009,87

41'

Przych.ody,, koszty i wynik dzialalnosci zaniechanej w okresie
obrotowym tub przewidzianej do
zaniechania w okresie nastepnym [NlE DOTYCZYI

42'

Wynik zdazeri nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy odzdarzel
nada6yczalnych [NlE
DOTYCZYI

43'

Rozliczenie gl6wnych po.zycji r62niqcych podstawg opodatkowania podatkiem
dochodowym od
wyniku finansowego brutto

Wyszczeg6lnienie
1. Wynik finansowy brLttto
2. Koszty nie stanowiqce kosztu uzyskania przychodu, w
tym:
- zmrana stanu rezerwy na Twojq Szkole
- utworzone inne rezerwy
- odpisy aktualizujqce wartosd inwestycji
3. Zwiekszenia koszt6w podatkowych
4. Przychody nie bQdqce przychodami podatkowymi, w tym:
- niezrealizowane odsetki

- rozwtqzane rezerwy
5. Zwigkszenia przychod6w podatkowych
6 Doch6d /strata

7

Odliczenia od dochodu
8. Podstawa opodatkowania
Podatek wedlug stawki 19%
10. Odliczenia od podatku

I
1

1. Podatek nalezny

12 Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy
13. Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowv
15. Razem obciqienie wyniku brutto

01.01.2013 - 31.12.2013
-1 397 904,60
1 722 116,11
1

68 387,45
45 927,59

1 507 801,07

144 353,22
132 361,22
1

1 992,00

179 858,29
.196

7s2,91
-16 894,62

Sira,r.rzdanie. Il|]an:ov,/i,r:ulclacia i;io:iA zii oki!-! o!i

44.

0i 0.i 2C.li ilo.it

12 2013

Przecietne zatrudnienie z podzialem na grupy zawodowe
01.01.2013 - 31.12.2013

PrzeciQtne zatrud nienie, razem

01.0,t.2012 - 31 .12.2012

12,00

1

1,00

45' Wynagrodzernie lqcznie

z wynagrodzeniem z zysku os6b wchodzqcych w sklad organ6w
zazqdzaiqcy ch, nadzoruiqcych I u b adm i nistruiqcyc h wypracone r'u 6 narezne
0{.0,f .2013 - 31.12.2013

1. Wynagrodzenia

wyplacone

a) ZazEd

b) Rada nadzorcza
c) Organy administrujEce

01 .0,t.2012

- 31.12.2012

14/.042,36

146 997,00

144 042.36

146 997,00

46'

Po2yczki i Swiadczenia o. podobnym charakterze udzielone osobom wchodzqcym
w sklad organ6w
Zarzqdzajqcy ch o raz N a dzo ruj qcyi n [N I E D OTyCZyl

47.

Informacje o transakcjach z jednostkami powiqzanymi

w

roku obrotowym 2013 Fundacja dokonywala transakcji z podatnik.info
sp. z o.o:

Saldo udzielonych po2yczek na dzieri 31.12.201g

_

Warto5c zakup6w od jednostek powiqzanych brutto

1.457.801 ,07 zl
_

79.237,33 zl

Warto6i udzielonych zaliczek na poczet realizacji uslug _ 52.300,00 zl.

48'

Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkg na innych
warunkach ni2 rynkowe

ze stronami ;rowiqzanymi

w

roku obrotowym 2013 Fundacja Rosa nie dokonywala transakcji z podmiotami powiqzanymi
na warunkach

innych ni2 rynkowe.

49'

Inne informacje o transakcjach z jednostkami powiqzanymi
[NrE

50.

Propozycje co do sposobu podzialu zysku, pokrycia straty

Doryczyl

zazqdFundaqi proponuje pokrycie straty za rok 2013 w carosci z funduszu podstawowego.

51'
52'

f nformacje o charakterze i.celu gospodarczym-zawartych
przez jednostkg um6w nieuwzglqdnionych
w bilansie w zakresie.nie_zbq^dnym_d_o oceny ich *pty*u ni syrru'ac;g ma;itrowq,
tina"".frii*v"ir
finansowy jednostki. [NtE DOTYCZYI

Wykaz spolek, w kt6rych jednostka posiada co najmniej 20oh udzial6w w
kapitale Iub og6lnej liczbie
glos6w

w organie stanowiqcym

Fundacja posiadala na

dziei bilansowy 100% udzial6w w podatnik.info sp. z

o.o.

53'

Informacje 'o zwolnieniu lub wylqczeniu ze sporzqdzenia
skonsolidowanego sprawozdania
i nansowego wraz z danymi
uiasadn iaiqcym i oosiqpienie oo

f

ronsotiolc;i

yrerseeglllgtig
1. Podstawa prawnar

_ _,

odstqpi"nia oa

io"iof

Nazwy sp6lek

iOa"li

Fundacja korzysta

zwolnienia

sporzqdzenia
skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
na podstawie art. 56 ustawv
o rachunkowo6ci.

Uzasadnienie odstqpienia od konsolidacii

54'

ze
obowiazxu

z

Informacje o jednostkach sporzqdzajqcych skonsolidowane !iprawozdanie
finansowe

1) Nazwa i siedziba jednostki sporzqdzajqcej skonsolidowane sprawozdanie
finansowe
najwy2szym szczeblu grupy kapitalowej

2) Nazwa i siedziba jednostki spozqdzajqcej skonsolircowane sprawozdanie
finansowe
najni2szym szczeblu grupy kapitalowej

Fundacja nie sporzqdza skonsolidowanego sprawozdania finansowego
przezinny podmiot.

55.

i nie podlega

konsolidacji

Wynagrodzeniebieglego rewidenta

I{rrg':_9llgli:1. Badanie rocznego

_* _

91.91 :20'! 1

spra*oiO"ni" nni,rso*eoo

:

31.1?

2. Inne uslugi poswiadczajEce

3

4

:,29j 3
7 500,00

12 000,00

Uslugi doradztwa podatkowego
Pozostale uslugi

9 500,00

Razem

29 000,00

artos6 obejmuje wynagrodzenie bieglego rc'widenta

za

ptzewowadzenie badania

go
13 rok 2012 wyplacone w roku 201 3. Wynagrodzenie bieglego rewidenta
ku 20j4 iwyniesie 7.5OO,OO zl netto.

.^ ,oi zols

56'

Informacje o wsp6lnych przedsiqwziqciach, kt6re nie podlegajq konsolidacji
[NlE DoTyczn

57'

Sprawozdanie finansowe sporzqdzone za okres w ciqgu kt6rego
nastEpilo polqczenie - polqczenie
rozliczone nretodq nabycia [NlE DOTYCZYI

58'

sprawozdanie finansowesporzildzoneza okres.w_ciqgu kt6rego nastqpilo polqczenie
g - ---r
- polqczenie
rozliczone ntetodq lqczenia udzial6w [NlE DOTYCZYI

59'

Informacje liczbowe zapewniajqce por6wnywalnoS6 danych sprawozdania
finansowego za okres
poprzedzajqcy ze sprawozdaniem finansowym za
okres oOroticwy

z
zostaly'przet<iztatc
wpiowadzonej

W roku 201 3 Fundacja dokonala zmiany prezentacji koszt6w
celu zachowania por6wnylvalnoscj^danych
sprawozdania finansowego za2012rok. Wplyw

Rachunek zysk6w i strat 01.01.-31.12.2012r.

rwy na TwojE Szkolg, w zwiqzk u z czym, w
rachunku zysk6w i strat z zatwierdzonego
awionv oonizei:

Erane

Dane

zatwierdzone

Korekty

B. KOSZTY DZ|AL4LLNOSC| opERACyJ NEJ

6153 242.s8

131 576.75

6 284 819.33

lX. Koszty realizacji zadah statutowych

5 410 251 ,57

131 576,75

5 541 828,32

8grt 674.07

-131 576.75

767 097.32

15,1 463.68

-131 576.75

22 886,93

154 463,68

-14,4 E7A 7R

zz oao,vJ

c. zysK (STRATA) ZE SpRzEDAZy (A_B)
E, POZOSTALE KOSZry OPEMCYJNE

lll. Inne koszty opergpyjqe

przeksztalcone

Spl?rwi)z(l;i;ite iillansos/(' FL|ritacla

60.

itosli :a

Lrkti)s .,ci iJ.i

tJ-r

2il

j l rto .j,t iZ

Z{l1i.l

tyki) rachunkowo5ci, w tym
nsowego, je2eli wywierajq one
ednostki, ich przyczyny

i

ego oraz zmian w kapitale (funduszu) wlasnym

bie2
:",,t"",-l
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na wyn
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61'

po

czef

38.427,

w ciezar pozostalych koszt6w operacyjnych rezerwy na
terminowe'na ooprlwy emerytarne w oszacowanej kwocie
urlopy pracownicze w kwocie 32.236,40 zl. tqczny wpryw

lnformacje o znaczqcych
.zdazeniach dotyczqcych lat ubiegtych ujqtych w sprawozdaniu
finansowym okresu obrotowego,
w tym o-rodiaju popetnioiego ofb',fi oraz kwocie korekty

Nie wystqpily znaczqcezdarzenia dotyczqce lat ubieglych ujqte w niniejszym sprawozdaniu
finansowym.

62'

Informacje o znaczEcych zdaaeniach, jakie nastqpily po dniu bilansowym, a nieuwzglqdnionych
w
sprawozdaniu finansowym

Po dniu bilansowyrn nie wystqpily istotne zdarzenia nieuwzglgdnione w sprawozdaniu
finansowym majqce wplyw
na rachunek zysk6w i strat oraz bilans.

63.

Niepewno6d co do kontynuacji dzialalno5ci jednostki

Fundacja RoSA dziala przy

.zalo2eniu kontynuacji dzialalno6ci
kontynuacji dzialalnoSci Fundacji
w przyszlo5ci.

Wroclaw, 16 czeMca 2014 r.

Osoba, kt6rej

prowadzenie ksiqg rach unkowych

iw opinii zarzqdu

nie istnieje niepewnoS6 co do

