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Dane podstawowe

Nazwa: Fundacja Rosa

ul. Ruska llll2, 50-079 Wroclaw

7r-343-24-24

7l-343-24-24

biuro@fundacj arosa. pl

fundacjarosa.pl

18.05.2004 r.

04.04.2005 r.

0000207472

773 232 21 26

592287t29

Prezes Zarzqdu - do 2710612013 - Bohdan Pecuszok

od2710612013 - Mariusz Bober

Celem X'undacji Rosa jest popieranie wszechstronnego rozwoju i edukacji spoleczeristwa,
azv,laszcza dziatralnoSci spolecznej, informacyjnej, wychowawczo - pedagogicznej, oSwiatowej,
oraz dzialalnoSci maj4cej na celu wsparcie potrzebuj4cych.
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Dzialalno66 statutowa

Dzialalno(;6 statutowa Fundacji Rosa skupia sig przede wszystkim nadzialaniach systemowychnarzecz
dzieci i mlodzieiry w obszarach zdrowia i edukacji. Z pozyskanych Srodk6w Fundacja Rosa udziela
rocznie wparcia tysi4com dzieci w ramach program6w Lekki Tornister, Twoja Szkola, Kartka ze

Szpitala, Sale Do6wiadczania Swiata, Dzigki temu podopieczni Fundacji mog4 rehabilitowai sig
w nowoczesnych salach , ucztgszczal do nowocze5nie wyposazonych szkol, czy brac tdzial w zajgciach
artterapii na oddzialach onkologicznych, by na chwilg zapomnie6 o pobycie w szpitalu i rozl4ce
znajblizszymi.
Przedsigwzigcia prozdrowotne Fundacji koncentruj4 sig r6wniez na podniesieniu SwiadomoSci
spoleczeristwa w temacie profi laktyki onkologicznej.

W zakresie realizacji cel6w statutowych Fundacja Rosa w 2013 roku przeprowadzila nastgpuj4ce
dzialania:

RAK. TO SI4 LECZY!

W 2013 roku Fundacja Rosa byla wsp6lorganizatorem I edycji og6lnopolskiej kampanii ,,Rak. To sig

leczyl", kt6ra rozpoczgla sig 4 lutego w Swiatowym Dniu Walki z Rakiem.
Pierwszy jej etap mial charakter edukacyjny - walkg ze spolecznymi stereotypami na temat chor6b
nowotworowych oraz zachgoenie Polak6w do badari profilaktycznych.
Poprzez wskazanie sposob6w wczesnej diagnostyki kampania miala na celu obalanie mit6w
i przes4d6w zwi1zalych z nowotworami, a pokazrlqc pozytywne przyktady - przekonywanie,
2e nk w porg wykrl'ty jest uleczalny.

Zwiefrczeniem I etapu kampanii byla Gala Finalowa, kt6ra odbyla sig 19 marca w Teatrze Polskim
w Warszawie. W trakcie uroczystoSci wrgczono laureatom plebiscytu statuetki Zlote Krople Rosy
w kategoriach: ,,Czlowiek najbardziej zaangahowany w problematykg onkologiczn4 w Polsce" oraz

,,Oddzial onkologiczry najbardziej przyjazny pacjentowi w Polsce". Kapitula ekspert6w wylonila takZe

najlepsz4 akcjg roku 20112 narzeczwalki z rakiem.

W trakcie kampanii zostala wydana plyta ,,Krople Rosy. Muzyka nadziei" Z,nalazlo sig na niej 1l
ufwor6w wykonywarry ch przez znanych polskich artyst6w.

W ramach edukacji zdrowotnej i profilaktyki chor6b onkologicznych Fundacja llosa nawi4zalaw 2013
roku wsp6lpracQ z Fundacj4 Onkologiczn4 DUM SPIRO- SPERO polegaj4c4 na Swiadczeniu uslug
w postaci prac koncepcyjnych, organizacji i nadzoru nad funkcjonowaniem podejmowanych przez

Fundacjg przedsigwzig6. Iifektem wsp6lpracy jest kontynuacja przez Fundacjg Rosa tematyki
onkologicznej w postaci rozpoczgtego w 20f4 roku projektu z zakresu profilaktyki
przeciwnowotworowej pod nazw4 Rakoobrona.

Koszt akcji wyni6sl: 979 461,88 zl
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Jeden z kluczowych projekt6w Fundacji Rosa realizowany od 3 lat. Polega on na wyposazaniu sal

terapeutycznych w specjalistyczne urzqdzenia do stymulacji wzroku, sluchu, dotyku i wgchu (terapia

metod4 Snoezelen). Gtr6wn'ym zaNoheniem terapii w Salach DoSwiadczania Swiata jest pobudzanie

ciekawo6ci, rozwijanie integracji sensorycznej oraz procesu poznawczego poprzez wykorzystywanie
ruchu, dZwigk6w, barw.

Dobroczynny wplyw Sali DoSwiadczania Swiata sprawdza sig w przypadku tak zr6hnicowanych grup
odbiorc6w, jak migdzy innymi: niepelnosprawni intelektualnie, niepelnosprawni ruchowo, osoby
ztszkodzeniami wzroku i sluchu, dzieci stwarzaj1ce problemy wychowawcze, dzieci po przeLryciach

Iaumatycznych, osoby z attyzmem, chotzy z przewleldym b6lem, seniorzy z demencj4, osoby
z zaburzeniami psychicznymi, czy osoby zryiqce i pracuj4ce w stresie. Fundacja tri.osa stawia sobie za cel
popularyzacjg i dalszy rozw6j terapii Sal DoSwiadczania Swiata w Polsce.

W styczniu 2013 r odbylo sig I Forum Terapeut6w pod haslem ,,Terapia w Sali DoSwia dczania Swiata -
teoria i praktyka". W wydarzeniu udzial wziglo 100 uczestnik6w - terapeut6w, pedagog6w oraz
rodzic6w dzieci niepelnosprawnych z caLej Polski.
W 2013 roku trwaly prace nad wydaniem, nakladem Fundacji Rosa, ksi4Zki pt. Snoezelen - Sala
Doiwiadczani Swiata. Kompendium opiekuna i terapeuty. Podrgcznik, autorstwa dr Agnieszki
Smrokowskiej- Reichmann, jest skierowany do profesjonalnych terapeut6w, kt6rzy korzystaj4 z Sal

Do5wiadczania Swiata, pomagaj4c swoim podopiecznym.

W roku 2013 Fundacja Rosa przystqpila do International Snoezelen Association ISNA - organizacji
o Swiatowym zasiggu, kt6rej gl6wnym celem jest popularyzowanie i rozw6j terapii Snoezelen

stosowanej w odniesieniu do r62nych grup podopiecznych.

Jesieni4 2013 roku ogloszono irozstrzygnigto przetargna wyposaZenie Wzorcowej Sali DoSwiadczania
Swiata w siedzibie Fundacji Rosa przy ul. Ruskiej.
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W roku 2013 przeprowadzollo trzeci4 edycjg programu ,,DoSwiadczanie 6wlata". W jego ramach

Fundacja wyposalala sale terapeulyczne w uowoczesny sprzgt do rehabilitacji. Eyly to zar6wno pokoje
do integracji sensoryoznej, jirk i Sale Do5wiadczania Swiata, wyposazone w specjalistyczrrc trzqdzenia
do stymulacji wzrok.u, sluchu i dotyku (terapia rnetod4 Snoezelen). Dzigki nim niepelnosprawni

intelektuafnie, czy ruchowo - dzieci oraz doro5li - mog4 k<>rzystal w pelni z niezbEdnych zajgc

rehabilitacyjnych.

Owocem tej edycji konkutrsu bylo wyposazenie> 20 Sal terapeutycznych z czego 11 to Sale

Do6wiadczania Swiata. Beneficjentami pornocy byly szkoly specjalne, poraclnie psychologicztlo -
pedagogiczne, przerJszkola. integracyjne, stowarzyszenia oraz specjalne orirodki szkolno

wychowawcze. Uroc;zysto{ci zwiEzane z otwieraniern Sal byly znakomit4 <>kazjq do promowania terapii
Snoezelen oraz.iednostek opiekuriczych naterenie kt6rych terapia Snoezelen zaozEla by6 stosowana.

Calkowity koszt dzialafi zwi4zanych z projektem wyni6sl: 714 776,37 zl

%

TWOJA SZKOI-A

Ide4 programu jest podnoszenie jakoSci nauczania dzieci i nlodzie2y.
Zebrane fundusze przezlaczane s? na zaktp sprzgtu komputerowego,

oprogramowania, ksi4zek, tablic rnultimedialnych i innych pomocy

dydaktycznych. Fundacja pomaga wyposazyi szkoly
w najnowocze6niejsze narzEdzia, kt6re pozwal:rj4 ucznlorn zdobywa6

wiedzg na wysokim poziornie oraz praktyczne Lnniejgtno6ci przydatne

w doroslyrn 2yciu. O tym, co jest w szkole najbardziej potrzebne,

decyduje dyrektor plac6wki, r-naj4c na uwadze cele i charakter akcji.
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W 2013 roku podpisano 92 Lrmowy darowizny z plac6wkami o6wiatowymi na kwotg 242.694,32 zl.
Program Twoja Szkola z tsiulu wplat I % podatku dochodowego uzyskal w 2013 roku kwotg
wwysokoSci 239.802,80 z'1, w tym kwota 238.352,40 zl zostala wplacona na wskazane przez
podatnik6w konta 166 plac6wek oSwiatowych, natomiast 1450,40 zl podatnicy przekazali do puli
og6lnej programu.

W 2013 roku Srodki pozyskane napoczet programu zostaty powigkszone, decyzjqZarz4du Fundacji,
o kwotg 160.000,00 zl poch<>dzqc4 z og6lnych Srodk6w Fundacji. To umo2liwilo przekazanie na konto
kaZdej szkoly aktywnie tczestniczqcej w programie dodatkowej kwofy 1000 zl.

Calkowity koszt akcji: 533 994,20 zl

LEI(KI TORNISTER

Fundacja Rosa w ramach profilaktyki zdrowotnej realizuje program ,,Lekki Tornister", skierowany do

szk6l podstawowych w matych miastach i wsiach na terenie calego kraju. Celern programu jest
wyposazanie szk6l rv zestawy nowoczesnych szafek, w kt6rych uczniowie klas I-III i tzw. grup

zer6wkowych bgd4 mogli pozostawia6 podrgczniki oraz przybory szkolne. Programem objgte s4 male
oSrodki, kt6rym trudniej pozyskad Srodki finansowe na realizacje dodatkowych cel6w natomiast
uczniowie pokonuj4 wielokrotnie wigksze odlegloSci z miejsca zamieszkania do szkoly. Akcja ma na

celu uwraZliwienie spolecz:ef,stwa na problem zbTt cig2kich plecak6w szkolnych, kt6rych waga
niejednokrotnie przekracza dopuszczaln4 normg l0-15% masy ciala ucznia.

W 2013 r. w ramach I edycji programu nowoczesne szafki otrzymalo 372 uczni6w z 13 plac6wek
o6wiatowych. Wsparcie otrzymaly Szkoty Podstawowe w: Choszczewie, Kozlowie, Ja6kach,

Wronowie, Lisach, Szklarach G6rnych, Rasz6wce, Zorawinie, Szkola Podstawowanr2w Przemkowie,

Szkola Podstawowa nr 3 w Scinawie, Miejski Zespol Szk6l nr 2 w Boleslawcu, NiepublicznaSzkota
Podstawowa w K4kowej Wcrli oraz Zespol Szk6l w U6ciu Gorlickim.
W ramach programu Lekki Tornister w 2013 roku na przelomie maja i czerwca na zlecenie Fundacji
Rosa zostalo przeprowadzone badanie maj4ce na celu oceng skali problemu przeciqhonych plecak6w
w6r6d uczni6w klas I-III szk6l podstawowych. Zraportu zbadania przeprowadzonego w ponad 1200

polskich szkolach wynikalo, 2e ponad 55o/o dzieci z klas I - III mialo ze sob4 tnrnister, kt6rego cigLar

wraz z zawarto6ci4 przekraczal 10o/o wagi ciala dziecka. W przypadku dzieci najmlodszych, czyli
uczni6w klas pierwszych, problem ten dotyczyl prawie 60Yo badanych. Wyniki badafr potwierdzily
zasadno56 kontynuor,vania alkcj i w pr zy sz-ly ch okre sach.

W paidzierniku 2013 r. zostalo przeprowadzone postgpowanie przetargowe maj4ce na celu wylonienie
dostawcy szafek szkolnych do II edycji. Ogloszenie o przetargu zostalo opublikowane na lamach

dziennika Rzeczpospolita oruz na stronie internetowej gazety.

Koszty realizacji programu wyniosly w 2013r: 184 964,55 zl
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KARTKA ZE SZPI'TALA

Program Kartka ze :;zpitala polega na organizowaniu zajgt, plastycznych dla chorych dzieci, kt6re
przebywai4 tra leczeniu w szpitalu. Najrnlodsi pacjenci pod opiek4 pedagoga wykonuj4 wedlug
wlasnego pomyslu kartki rnetod4 cardmakingu i scrapbookingu, w kt6rych redaguj4 2yczenia,
pozdrowienia oraz opisuj4 swoje przezycia. Tak pr,rygotowane kartki adresuj4 i wysylaj4 do bliskich.
Celem warsztat6w plastycznych jest zlagodzenie stresu malycLr pacjent6w i wzmocnienie wigzi dzieci
znajbli2szyml a takhe roz'wijanie kreatywnoSci i wrazliwo6ci estetycztej, c<t wyzwala pozytywne
emocje.

W 2013 roku zostaly przeprowadzone 4 edycje progratnu, podczas kt6rych powstalo ponad 6,5 tys.
kartek wykonanych przez ok 4000 najrnlodszych pacjent6w. Umowy darrtwizny zawarto z 33

szkolami, kt6re w rannach zaqg(, pozalekcy.inych przeprowadzily warsztaty w 40 szpitalach.

W trakcie poszczeg6lnych edycji organizowane byty nastgpuj4ce akcje okolic:znoSciowe i konkursy:
Kartka na Walentynki (14.0i2), Przywolujerny wiosng (2f .8), Karlka zokazji Swi4t Wielkanocnych -
(glosowanie na poftalu spoleczno5ciowym Facebook w dn. 31.03-01.04), Kartl<a na Swiatowy Dzieh
Zdrowta (01.04), Kartka z okazji Dnia Matki (26.05), Kartka dla Podatnika (11i.04-30.04), Sloneczne
Pozdrowieniaze Szpitala (gtrosowanie na portalu spolecznoSciowym Facebook w dn.24 -31.07), Kartka
Swi4teczna rrawi4zuj4ca do tradycji Swi4t Bo2ego lrtrarodzenia (glosowanie na portalu
spolecznoSciowym F;acebook w dn. 20-30.12).

Calkowity koszt pro,jektu: 167 387,21 zl
8
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DZIAI,ANIA DODATKOIVE

,,Owadzi przyiaciele i tajernnica Wr6zkowego Korzenia"

Fundacja Rosa wydala w 2013 roku opowiadanie ,,Owadzi p,rzyjaciele i tajemnica Wr62kowego
Korzeniao', kt6rego aLrtork4 jest l4-letnia Celina ForyS, pacjentka onkologiczna (osteosarkoma G2).
Jest to opowieSi o kilku matych owadach, kt6re postanawiaj4 odkryi tajernnicq zdradzonE irn przez

nauczyciefa. Napotykaj4c niezliczor-re przygody, poznaj4 siebie, odkrywzr,j4 swoj4 odwagg. Wydaj4c
opowiadanie, Fundacja Rosa postanowila spelnii rnarzenie jego autorki, atakhe dodai otuchy i odwagi
rnalym pacjentont w trudnych dla nich chwilach walki z chorob4. Opowiadanie zostalo opatrzone
rysunkami przygotowanyrni przez podopiecznych Fundacji zitangalowanych 'w projekt ,,Kar1ka ze

szpitala". Premiera ksi1leczki miata miejsce w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hernatologii
Dziecigcej we Wroclawiu. Premierze towarzyszyl panel dla rodzic6w po6wigcony motywowaniu
rna{ych pacjentow do walki z chorob4. GoSciern specjalnyrn byl znany aktor dubbingowy - Jarostaw

Boberek, kt6ry r6wnie2 uZyczytr swojego glosu do nagrania audiobooka na podstrawie opowiadania.
Autorskie egzenplarze opowiadania zostaly przekazane dziecigcym oddzialom onkologicztrytn.

Koszt znangai,owania Fundlacji Rosa w projekt wyni6sl: 15 !i63,72 zl
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Zakap minibusa dla Teatm Lalki i Aktora z Walbrzvcha
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Fundacja Rosa przekazala w 2013 roku darowizng pienigZn4 dla
Teatru Lalki i Aktora z Walbrzycha na zakup samochodu
(minibusa) slu24cego do przewozu wykonawc6w i sprzgtu
teatralnego. W ramach umowy Obdarowany zobowiqzal sig do
nieodplatnej prezentacji spektakli i wzLrsztat6w teatralnych
w okresie 3 lat. W wykonaniu postanowiefr umowy, w 2013r
w Zespole Szk6t przy Szpitalu Sw. Jadwigi Sl4skiej w Trzebnicy
odbylo sig pierwsze przedstawienie zagulowane ,,Kazio, co to za

baj ka? (Czyli Kopc iuszek inaczej)" .

WysokoS6 udzielonego wspnrcia w 2013 r wyniosla: 50 000 zl.

B. "-
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WSPOMAGANIE II{NYCH ORGANIZACJI

Fundacja Dobra Wioska

W ramach umowy wsp6lpracy zawartej z tr'undacj4 Dobra Wioska, Fundacja Rosa sfinansowala
v,ryjazd dzieci niepelnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne z delfinoterapt4 organizowane w Turcji.
W turnusach wziElo udzial 1lt podopiecznychwraz z opiekunami.

Koszt delfinoterapii'w 2013r . wyni6sl 44 2l8,ll zl

Fundacja Agory

W 2013 roku Fundacja Rosa zostalaZtotym Sponsorem akcji charytatywnej ,,Fahryka 5w. Mikolaja"
organizowanej przezl3azetg Wyborcz4 Wroclaw, Fundacjg Agora i Kino Nowe lHoryzonty.
Darowizna pienigZna przeka;zana Fundacji Agory przeznaazonazostalanazakup prezent6w dla dzieci
rozdawanych w ramach akcjri ,,Fabryka 5w. Mikolaja" w Kinie Nowe Horyzonty oraz dofinansowanie
remontu przychodni przy ul. JednoSci Narodowej we Wroclawiu dla pacjent6w Fundacji ,,Wroclawskie
Hospicjum dla Dzieci".

Wysoko5d udzielonego wsparcia w 2013 roku wyniosla: 35 000 zt

&,
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DobryUcrynek.info to portal umoZliwiaj4cy w spos6b prosty i przystgpny zalofi! i prowadzi6 zbi6rki
na okre6lony cel. Na portalu znajdowaty sig listy prowadzonych akcji i dzialan. Osoby chc4ce pom6c
i maj4ce pomysl na zbi6rkg wybieraty okreSlony cel, a aktywuj4c swoje konto, mogly rozpocz46
realizowanie projektu. Ci, kt6rzy woleli przekazal darowizng, mogli wybral szczeg6lowy cel
zprowadzonych zbi6r:ek, a nLastgpnie dokonad wplaty. Darowizna trafiala na rachunek Fundacji Rosa

i po zakohczeniu zbi6rki zostataprzekarytvana na wskazany cel.

Ze wzglgdu na wieloS6 tego typu serwis6w umozliwiaj4cych zaldadanie zbi6rek, a co za tym idzie
-ograniczone zainteresowanie portalem Dobryuczynek.info, Fundacja Rosa podjgla decyzjg
o zamknigciu portalu z koficem 2013 r.

W 2013 na podstawie zakoic>zonych zbi6rek zawarto 7 um6w darowizn.

Calkowity koszt akcji wyni6sl: 36 381,81 zl

Spelnrl DOBRY UCZYNEK
',1i. ), ii..-l;:.: iJ -?,;,1';' ,:l .!",i:lCi ii.,i,;i,'.r
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POZOSTAI,A POMOC

Oprocz calorocznych program6w wlasnych, Fundacja Rosa udziela wsparcia osobom indywidualnym
na pokrycie koszt6w leczenia i rehabilitacj i oraz angahuje sig w pomocow e dzialania dora2ne dla innych
podmiot6w.W2013rprzezn czononapozostal4pomoclnvotg139960,95zlzprzeznaczeniemm.in.
nai

1. Darowizna dla Fundacji Edukacyjno- Spolecznej ,,Polny Kwiat" na I edycjg projektu ,,Aktywnie
i po4tecznie na wsi" na zorganizowanie zajEd z jgzyka angielski ego oraz gimnastyki korekcyjnej
w Starych Bogaczowicach w okresie 09.09-13.12.2073 r.

2. Darowizna dla Irilharmonii Opolskiej im. Jozefa Elsnera na sprowadzenie i wypoLyczenie nut
Franza waxmanaL - carmen Fantasy dla uczennicy Szkoly Muzycznej zLegnicy.

3. Darowizna dla S:zkoly Podstawowej nr 2 w Legnicy na wyposazenie do gabinetu logopedycznego.
4. Darowizna dla Stowarzyszenia "ARS VIVENDI" na Rzecz Rozwoju ZS TINICEF w Rzeszowie

na pokrycie koszt6w projektu "Ogr6d polisensoryczny - wrailenia clla pigciu zmysl6w. Terapia
ogrodnicza jako metoda wspomagaj4ca proces rehabilitacji terapii, i edukacji dzieci i m)todzieiry" .

Dzialalno6d gospodarcza

W 2 0 I 3 r. Fundacj a Ros a prowa dziLa dzialalno Si gospod ar cz4 w zakres ie :

PKD 47.91.2 SPRZEDAZ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAZY
WYSYI,KOWEJ LUB INTERNET

PKD 58.11.2 WYDAWANIIE KSIAZEK

Z tytufu powylszej dzialalno6ci Fundacja Rosa uzyskala przychody w kwocie 1.479,85 zl, ponosz1c
koszty w kwocie 18.374,47 z:,1.

Uchwaty zarz4du podjgte w okresie sprawozdawcrym

o Uchwala nr 112073 Zatzydu Fundacji z dnia 2l stycznia 2013 w sprawie wyraaenia zgody na
zmiang Statutu F undacj i

o Uchwalanr2l20l3 Zarz1duFundacji 224 stycznia2}I3 w sprawie przyjEciaplanu finansowego na
2013 rok

o Uchwala nr 312013 Zarzydu Fundacji ROSA z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie
zabezpieczenia 6rodk6rv finansowych jako wkladu wlasnego na realizacjg programu PLOT
Poprawa i lepsztt dostosowanie ochrony zdrowia do trendfw demograficzno-epidemiologicznych
dofinansowanego ze irodk6w funduszy norweskich i EOG 2009-2014
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o Uchwalanr 412013 ZarzqduFundacji ROSA zdnia26 czerwca2013 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Fundacji ROSA zarckobrotowy 2012

o Uchwala nr 5120]13 Zarz4dv Fundacji ROSA z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie
zatwierdzenia SprawozdLania merytoryoznego Fundacji ROSA 2a2012 rok

o Uchwala nr 6120]3 Zarz4du Fundacji ROSA z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie

zatwierdzenia sprawozd ania z dzialalnoSci Fundacj i ROSA w 20 12 roku

. Uchwalanr 712013 Zarz4du Fundacji Rosa z dnia26 czerwca 2013 roku wnioskui4ca do Rady
Fundacji o przekazanie :rysku zarok obrotowy 2012 w calo6ci na fundusz podstawowy

o Uchwalanr 8l2Qtl3 Zatz4du Fundacji Rosa z dnia28 czerwca 2013 roku w sprawie przyiEcia
Regulaminu Organizacyjnego Fundacji Rosa

o Uchwala nr 912013 Zarz4du Fundacji Rosa z dnia 23 sierpnia 2013 w sprawie przyiEcia Zasad
Wyboru Dostawc6w Towar6w i Uslug naRzecz Fundacji Rosa

o Uchwala nr 1012073 2l,arzEdl Fundacji Rosa z dnia 2 wrze6nia 2073 w sprawie przyiEcia
Regulaminu Orgrnizacyjnego Fundacj i Rosa

o Uchwalanr l1l20l3 Zatzqdu Fundacji Rosa z dnia 18 wrze5nia 2013 w sprawie zmiany niekt6rych
zapis6w Regulaminu Akcji Twoja Szkola

o Uchwala nr 1212013 Zarz4du Fundacji Rosa dnia 1l paldziernika 2013 w sprawie przyigcia
Regulaminu programu Lekki Tornister

o Uchwala nr 1312,013 Zinz4dt Fundacji Rosa z dnia 14 paldziernika 2073 w sprawie przyjgcia
zmian niekt6rych zapis<iw w Zasadach Wyboru Dostawc6w Towar6w i Uslug naRzecz Fundacji
Rosa

o Uchwala nr I4l20I3 Zarz4du Fundacji Rosa z dnia 29 pa2dziernika 2013 w sprawie

dofinansowania progrannu Twoja Szkola

o Uchwala nr 1512.0\3 Zarzqdu Fundacji Rosa z dnia 29 paldziernlka 2013 w sprawie przyiEcia
Polrtyki Rachunkowo6ci Fundacj i Rosa

Informacja o uryskanych prrychodach

W analizowanym okresie sprawozdawczym wptywy Fundacji Rosa z tytulLr wplaty 1% podatku
dochodowego wyniosly 8.087 .324,24 z-1, przychody z tytulu darowizn - 125 .349 ,28 zl, inne (rozliczenie
dotacji) - 129.915,0t0 zl, przychody z tlrtulu dzialalno6ci gospodarczej - I.479,85 zl (wynik na
dzialalno6ci gospodarczej wlyni6sl - (-)16.894,62 zl, stosunek przychodow z dzialalnoSci gospodarczej
do przychodtzpozostalychLrodel0,02yo), przychody finansowe -365.270,28 zl,pozostale przychody
operacyjne - 16.066,95 zt.
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Informacja o poniesionych kosztach

W analizowanym okresie Fundacja Rosa poniosla koszty realizacji cel6w statutowych - w wysokoSci
7.49I'649,26 zl, kenzty administracyjne - w wysokoSci 1.021.983,18 zl, koszty dzialalnoSci
gospodarczej - w wysokoSci 18.374,47 zl,koszty finansowe - w wysokoSci 1.507.942,89 zl, pozostale
koszty operacyjne - w wysoko5ci 83.360,40 zl.

Dane kadrowe i ekonomiczne. w tvm:

zatrudnienie

W 2013 roku Srednioroczne zatrudnienie w Fundacji wynioslo 72,2 etatuna umowg o pracg, umowami
cywilnoprawnymi zvvi4zanych bylo 19 os6b.

wynagrodzenia pracownik6w

w 2013 roku l4czne wynagrodzenie pracownik6w wynioslo 699.1 19,49 z+, z czego:

. wynagrodzeniapodstawowe

. nagrody

o premie

o inne $wiadczenia

wynagrodzenia os6b zarzqdzaj4cy ch

Roczne wynagrodzenie czlonk6w zarzqdu

o wynagrodzeniapodstawowe
. nagrody

o premie

o inne Swiadczenia

586.558,26 z+.

6.400,00 z+.

47.341,04 zl.

58.820,19 zt.

w 2013 roku wynioslo 144.042,36 zl, z czego'.

143.115,17 z+.

0,00 zl.

0,00 zl.

927,19 zl.

roku wynioslo 267.990,79 zL.

wynagrodzenia z tytulu um6w zlecenia

Wynagrodzenie z t5rtrulu um6w cywilnoprawnych w 2013
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udzielone poiyczki

W 2013 roku udzielono po1yczek narzeaz:

o Mennicy Wroclawskiej Sp, z o.o. na lqcznqkwotg 5.300.000,00 zl, uzyskuj4c kwotg l3g.Igl,7g zN

tltulem odsetek. Oprocentow anie poiryczki l0% w stosunku rocznym. Poiryczka zostalasplacona
w caloSci w 2013 roku.

' Fundacji Onkologicznej DUM SPIRO-SPERO w kwocie 5.000,00 zl, uzyskujqc kwotg 23,30 zl
ftulem odsetek" Oprocentowanie poiryczki 5% w stosunku rocznym. PoLyczkazostala splacona
w caloSci w 2013 roku.

' Ponadto w 2013 roku zostala czgsciowo splacona poLryczkaudzielona w 2071 roku sp6lce zale1nej
Podatnik.info Sp. z o.o. Kwota splaty 150.000,00 zl.Kwotapozosta.la do splaty 1.110.000,00 zl.
warto66 odsetek. naliczonych na dzief 3r.12.2013 r wynosi 347.g01,07 zl.

Podstawa statutowa udzielania poiryczek- $9 ust. 7 Statutu Fundacji.

lokaty na rachunkach bankowych

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:

o Rachunek lokat rterminowych oraz OA{ z naliczonymi odsetkami na dzieflbilansowy
Alior Bank S.A. 6.301.437,1g zN.

o Rachunekbie?1<>y Alior Bank S.A. 25.924,26 z+.
o Rachunekbiel4<ty PKO BP S.A. 3.3gg,.74 z+.

o Rachunekbielq<>y Raifrfeisen Bank polska S.A. lg.l55.l3 zl.

wartoSci nabytych obligacji oraz wielkoSci objgtych udzial6w lub nabytych akcji w sprilkach
prawa handlowego
w analizowanym okresie sprawozdawczym nie wystapib powyhsze zd,arzenia.

nabyte nieruchomoSci

w anal izowanym okres ie sprawozdaw czy m nie nabyto Ladny ch nieruchomosc i.

nabyte pozostale Srodki trwale

W 2013 roku zostaly zakupione Srodki trwale (gl6wnie komputery oraz inne wzqdzeniatechniczne) na
l1czn4 kwotg 29.514,84 zl.
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wartoSci aktyw6w i zobowi4zaft

Na dzieri 3f .12.201B r. warto66 aktyw6w wyniosla 6.877.323,10 zN, z czego 99,8yo stanowi4 aktywa
obrotowe, a 0,2Yo raktywa trwale. W stosunku do roku poprzedniego wartoS6 lqczna aktyw6w
zmniejszyla sig o 1.732.898,42 zl, natomiast struktura nie ulegla zasadniczej zmianie.
WartoS6 zobowiqzartirezerw nazobowiqzania na koniec 2013 r. wyniosla 649.948,25 zL, z czego 13,5%o

stanowi4 rozliczenia migdzyokresowe, 19,4%o zobowi4zania kr6tkoterminowe, a 7,1Y, rezerwy na
pr zy szle zobow i4zania.

W stosunku do roku poprzedniegol4cznawarto66 zobowiqzan obniiryla sig o 334.993,82 zl.

DzialalnoSd zlecona przez podmioty pafstwowe i samorz4dowe
W analizowanym oklesie Fundacja nie zawarla um6w zwlw podmiotarni.

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytulu ci4i4cych zobowi4zaft podatkowych oraz
o skladanych deklaracjach podatkowych
Za2013 r. Fundacja Rosa zlozyla wymagane odpowiednimi przepisami podatkowymi deklaracje CIT-8
wrazzal1cznikiem CIT-8/O, PIT-4R, PIT-11, atakie comiesigczne deklaracje VAT-7 oraz raporty do
Zakladu Ubezp ieczeri S polecznych.

Fundacja korzysta ze zwolnjienia z podatku dochodowego od os6b prawnych zgodnie z art. l7 ust. I pkt
4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od os6b prawnych, natomiast pozostale
zobowi4zania podatkowe z: t7trfti wystgpowania Fundacji w roli platnika podatku dochodowego
od os6b frzycznych oraz sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne byly regulowane w calo6ci
i w wymaganych tenninach

Informacja o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach

W 2013 roku zostaly przeprowadzone nastgpuj4ce kontrole:

. Od 23.05.2073r' do 12.07.2013r zostala przeprowadzona kontrola przez pracownik6w Urzgdu
Skarbowego Wroclaw Stare Miasto (23.05.2013,KP/505-159113), dot. weryfikacji rozliczenia
ztytuhr podatku od towar6w i uslug za okres od lutego 2012 do marca 2013 w zwi4zku
z zadeklarowanym zwrotem bezpoSrednim na rachunek bankowy podatnika przed upl5,wem
terminu.
Na podstawie przedlohonych do kontroli dokurnent6w w zakresie podatku naliczonego i naleZnego
nieprawidlowoSci nie stwierdzono.

o Od 06.06.2013r' do 11.06.2013r zostala przeprowadzona kontrola przez pracownika Zakladu
Ubezpieczeri Spolecznych (09.05.2013, 41201305006'21), dot. zglaszania do ubezpieczeh
spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

o Od f0.01.2013 do 12.07.2013 zostaNa przeprowadzona kontrola przez pracownik6w Urzgdu
Skarbowego Wroclaw Stare Miasto (25.06.2013, KP/505-2061I3), dot. weryfikacji rozliczenia
zt5tul,t podatku od towar6w i uslug za miesiqc kwiecieri 2013 w zwi1zku z zadeklarowanym
zwrotem bezpo6rednimL na rachunek bankowy podatnika przed uplyrvem terminu.
Na podstawie przedlohonych do kontroli dokurnent6w w zakresie podatku naliczonego i nale2nego
nieprawidlowoSci nie stwierdzono.

Wroclaw, 16 cz<>rwca2}l4 r.


