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I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA OKRES
OD 01.01.2013 R. DO 31.12.2013 R.

W roku 2013 Zarząd Fundacji działał w składzie:
Małgorzata Musiałowicz – prezes zarządu
Anna Niedbała – członek zarządu
Grzegorz Bobek – członek zarządu (do dnia 07.01.2013)
Z inicjatywy Zarządu Fundacji zostały podjęte przez Fundację „Alma Spei” Hospicjum
dla Dzieci następujące działania:
 Wspieranie hospicjum domowego dla dzieci NZOZ „Alma Spei”.
 Kontynuowano realizację porozumień z podopiecznymi fundacji (rodzicami i
opiekunami nieuleczalnie chorych dzieci), dla których pozostały środki z
darowizn celowanych.
 Zorganizowanie spotkań i wyjazdów dla rodzin podopiecznych fundacji (ferie w
mieście, spotkanie opłatkowe w Zajeździe Celtyckim, Dzień Matki w Pałacu
Młodzieży w Krakowie przy u. Krupniczej połączony ze spotkaniem z p.
Robertem Makłowiczem, wycieczka do krakowskiego ZOO, warsztaty z
komunikacji alternatywnej, piknik rodzinny w Chochołowym Dworze,
organizacja wakacji dla podopiecznych i ich zdrowego rodzeństwa, organizacja
Dnia Dziecka Utraconego dla rodziców po stracie dziecka).
 Zorganizowanie obchodów XXI Światowego Dnia Chorego w sanktuarium Ecce
Homo w Krakowie.
 Organizacja 5- lecia Alma Spei połączonego z Dniem Wolontariusza.
 Realizacja projektu edukacyjnego „Sprzedawca czasu” dla uczniów szkół
podstawowych z terenu miasta Krakowa współfinansowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 Organizacja akcji urodzinowych oraz odwiedzin św. Mikołaja w domach
naszych podopiecznych.
 Promowanie idei hospicyjnej i wolontariatu za pośrednictwem strony
internetowej www.almaspei.pl oraz portali społecznościowych i kanału You
Tube, udział w audycji Radia Kraków w dniu uroczystości Wszystkich Świętych.
 Pozyskanie sponsorów wspierających cele statutowe fundacji.
 Prowadzenie zbiórki publicznej do puszek po uzyskaniu zgody od Ministra
Spraw Wewnętrznych RP. Sprawozdanie z ww. zbiórki przedłożono w terminie.
 Prowadzenie kampanii społecznej “1% By śmiały się do końca”.
 Propagowanie akcji “Ślub z Sercem”, która jest propozycją dla par
przygotowujących się do ślubu, by zamiast kwiatów poprosiły gości weselnych
o datki na chore dzieci.
 Uczestnictwo w rajdzie „Przez Polskę dla polskich hospicjów” i kontynuacja
współpracy z Fundacją Babci Aliny działającą na terenie Wielkiej Brytanii i
Polski.
 W 2013 r. „Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci kolejny raz otrzymała certyfikat
organizacji przyjaznej wolontariuszom.
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II. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z
późniejszymi zmianami, Zarząd Fundacji „Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci
przedstawia sprawozdanie finansowe za okres kończący się 31.12.2013, na które
składa się :




Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013,
Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 - 31.12.2013
Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

sprawozdania

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami
ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i
finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy członków Zarządu
Małgorzata Musiałowicz - prezes zarządu
Anna Niedbała – członek zarządu

BIURO OBSŁUGI NGO Anna Niedbała
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)






Kraków, 07.03.2014
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III.

INFORMACJA DODATKOWA

IIIA. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Informacje porządkowe.
Sprawozdanie finansowe Fundacji „Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci, z
siedzibą w Krakowie, ul. Dożynkowa 88A, zostało sporządzone zgodnie z ustawą
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Ustawą o fundacjach, oraz
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzących działalności gospodarczej.
Przedmiotem działalności Fundacji jest:






Pomoc społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie integracji
środowiskowej, w tym likwidacji uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych i
marginalizowanych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
przewlekle i nieuleczalnie chorych,
Ochrona i promocja zdrowia,
Promocja i organizacja wolontariatu.

Fundacja została zarejestrowana w dniu 13.07.2005 roku w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000237645.

Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem jest nieoznaczony.
2. Prezentacja sprawozdań finansowych
Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za okres obrotowy
rozpoczynający się 01.01.2013 i kończący się 31.12.2013.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z założeniem kontynuowania
działalności statutowej przez Fundację.
3. Porównywalność danych
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za okres 01-01-2013
do 31.12.2013 oraz porównywalne dane za rok obrotowy 2012.
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4.

Stosowane metody i zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z
dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących
działalności gospodarczej.
Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w układzie określonym w
załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek
niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.
W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje wszelkie zdarzenia zgodnie z
ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty
zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz
ostrożnej wyceny.
4.1.1. Przychody
Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa
finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem,
nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży
składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje.
4.1.2. Koszty
Fundacja ewidencjonuje koszty w księgach handlowych w układzie wg miejsc
powstawania kosztów.
Do kosztów działalności jednostki zalicza się koszty związane z realizacją zadań
statutowych - w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się
również koszty administracyjne jednostki, a w szczególności wynagrodzenia
oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych
osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz
pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.
Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto:
 Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością
Fundacji w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i
rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań,
otrzymania lub przekazania darowizn,
 Przychody finansowe z tytułu odsetek.
 Koszty finansowe z tytułu odsetek,
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Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia
zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Fundacji poza jej
działalnością operacyjną.

4.2. Bilans

4.2.1. Wartości niematerialne i prawne - nie występują
4.2.2. Środki trwałe – wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub
wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W
sytuacji, gdy ustalenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie jest możliwe
(nieodpłatne otrzymanie, darowizny, ujawnienie nadwyżek itp.) wartość początkową
ustala się na poziomie funkcjonujących na rynku cen sprzedaży z uwzględnieniem
stopnia zużycia lub na poziomie w inny sposób oszacowanej wartości godziwej.
Kwoty odpisów amortyzacyjnych ustala się metodą liniową. Przyjęte stawki i zasady
amortyzacji odzwierciedlają ekonomiczne zużycie środków trwałych. Środki trwałe o
jednostkowej cenie nabycia równej lub niższej niż 3500,00 zł amortyzuje się
jednorazowo z chwilą oddania do użytkowania.
4.2.3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – nie występują.
4.2.4. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem
zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
4.2.5. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
4.2.6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli
koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
4.2.7. Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości
nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu.
Fundusz zapasowy - nie występuje.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów nie występuje.
4.2.8. Rezerwy nie występują
4.2.9. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej
zapłaty.
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IV.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

FUNDACJA „ALMA SPEI” HOSPICJUM DLA DZIECI ZA 01.01.2013 – 31.12.2013

Wyszczególnienie

Poz.
1

Kwota za rok poprzedni

Kwota za rok obrotowy

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2013-31.12.2013

4

4

1 090 534,56

703 918,53

1 090 534,56

703 918,53

940 911,53

704 106,80

149 623,03

-188,27

132 233,31

119 658,29

14 310,62

3 335,15

110 300,68

101 925,64

207,01

24,50

6 930,00

14 173,00

485,00

200,00

417 761,49

441 880,79

1 896,93

0,19

8 383,52

6 619,04

57,01

27,71

441 580,79

328 625,37

2

A.

Przychody z działalności statutowej

I.

Składki brutto określone statutem

II.

Inne przychody określone statutem

B.

Koszty realizacji zadań statutowych

C.

Wynik finansowy na działalności statutowej
(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)

D.

Koszty administracyjne

1

Zużycie materiałów i energii

2

Usługi obce

3

Podatki i opłaty

4

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia

5

Amortyzacja

6

Pozostałe

E.

Pozostałe przychody (nie wymienione w
pozycji A i G)

F.
G.

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,
D i H)
Przychody finansowe

H.

Koszty finansowe

I.

J.

Wynik finansowy brutto na całokształcie
działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)
(C-D+E-F+G-H)
Zyski i straty nadzwyczajne

I.

Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

II.

Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

K.

Wynik finansowy ogółem (I+J)

I.

Różnica zwiększająca koszty roku następnego
(wielkość ujemna)

II.

Różnica zwiększająca przychody roku
następnego (wielkość dodatnia)

-

-

441 580,79

328 625,37

441 580,79

328 625,37





ZATWIERDZIŁ:



Kraków, 07.03.2014

Małgorzata Musiałowicz
Anna Niedbała

BIURO OBSŁUGI NGO Anna Niedbała
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SPORZĄDZIŁ:

V.
BILANS

FUNDACJA „ALMA SPEI” HOSPICJUM DLA DZIECI NA 31.12.2013

Wiersz

AKTYWA

NA 31.12.2012

NA 31.12.2013

A

Aktywa trwałe

195 112,68

145 392,08

I

Wartości niematerialne i prawne

II

Rzeczowe aktywa trwałe

195 112,68

145 392,08

III

Należności długoterminowe

-

-

IV

Inwestycje długoterminowe

-

-

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B

Aktywa obrotowe

301 535,94

239 918,43

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

-

13 219,07

II

Należności krótkoterminowe

-

-

III

Inwestycje krótkoterminowe

301 535,94

226 699,36

1

Środki pieniężne

1 535,94

2

Pozostałe aktywa finansowe

300 000,00

C

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

5 966,96
220 732,40
4 820,08

SUMA AKTYWÓW

496 648,62

390 130,59

Wiersz

PASYWA

NA 31.12.2012

NA 31.12.2013

A

329 488,19


Fundusze własne

442 443,61

I

Fundusz statutowy

862,82

II

Fundusz z aktualizacji wyceny

III

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

441 580,79

328 625,37

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość
dodatnia)

441 580,79

328 625,37

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość
ujemna)

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

54 205,01

60 642,40

I

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i
pożyczek

-

-

II

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze
specjalne

54 205,01

60 642,40

1

Kredyty i pożyczki

2

Inne zobowiązania

54 205,01

60 642,40

-

-

496 648,62

390 130,59

3

Fundusze specjalne

III

Rezerwy na zobowiązania

IV

Rozliczenia międzyokresowe

1

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

2

Inne rozliczenia międzyokresowe
SUMA PASYWÓW

862,82


ZATWIERDZIŁ:

KRAKÓW, 07.03.2014

Małgorzata Musiałowicz
Anna Niedbała



BIURO OBSŁUGI NGO Anna Niedbała
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SPORZĄDZIŁ:

VI.

INFORMACJA DODATKOWA - DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

1.
1) Środki trwałe
Zmiany w środkach trwałych w okresie sprawozdawczym 01.01.2013 – 31.12.2013
(w złotych)
a) Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntu
Stan na początek roku: 0,00
Zwiększenia: 0,00
Zmniejszenia: 0,00
Stan na koniec roku: 0,00
b) Budynki i budowle
Stan na początek roku: 0,00
Zwiększenia: 0,00
Zmniejszenia: 0,00
Stan na koniec roku: 0,00
c) Maszyny i urządzenia techniczne
Stan na początek roku: 220 279,66
Zwiększenia: 23 011,68
Zmniejszenia: 2 675,19
Stan na koniec roku: 240 616,15
d) Środki transportu
Stan na początek roku: 227 410,33
Zwiększenia: 0,00
Zmniejszenia: 0,00
Stan na koniec roku: 227 410,33
e) Pozostałe środki trwałe
Stan na początek roku: 0,00
Zwiększenia: 0,00
Zmniejszenia: 0,00
Stan na koniec roku: 0,00
f) Razem środki trwałe
Stan na początek roku: 447 689,99
Zwiększenia: 23 011,68
Zmniejszenia: 2 675,19
Stan na koniec roku: 468 026,48
Umorzenie środków trwałych w okresie 01.01.2013 – 31.12.2013 r.
a) Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntu
Stan umorzenia na początek roku: 0,00
Umorzenie w okresie sprawozdawczym: 0,00
Zmniejszenia: 0,00
Stan umorzenia na koniec roku: 0,00
Wartość netto środków trwałych na koniec roku: 0,00
b) Budynki i budowle
Stan umorzenia na początek roku: 0,00
Umorzenie w okresie sprawozdawczym: 0,00
Zmniejszenia: 0,00
Stan umorzenia na koniec roku: 0,00
Wartość netto środków trwałych na koniec roku: 0,00
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c) Maszyny i urządzenia techniczne
Stan umorzenia na początek roku: 162 560,03
Umorzenie w okresie sprawozdawczym: 27 249,93
Zmniejszenia: 2 675,00
Stan umorzenia na koniec roku: 187 134,96
Wartość netto środków trwałych na koniec roku: 53 481,19
d) Środki transportu
Stan umorzenia na początek roku: 90 017,28
Umorzenie w okresie sprawozdawczym: 45 482,16
Zmniejszenia: 0,00
Stan umorzenia na koniec roku: 135 499,44
Wartość netto środków trwałych na koniec roku: 91 910,89
e) Pozostałe środki trwałe
Stan umorzenia na początek roku: 0,00
Umorzenie w okresie sprawozdawczym: 0,00
Zmniejszenia: 0,00
Stan umorzenia na koniec roku: 0,00
Wartość netto środków trwałych na koniec roku: 0,00
f) Razem środki trwałe
Stan umorzenia na początek roku: 197 823,62
Umorzenie w okresie sprawozdawczym: 72 732,09
Zmniejszenia: 2 675,00
Stan umorzenia na koniec roku: 322 634,40
Wartość netto środków trwałych na koniec roku: 145 392,08


2) Fundacja nie ma długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych.
3) Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
4) Fundacja nie amortyzuje środków trwałych używanych na podstawie umowy
najmu, dzierżawy lub leasingu.
5) Fundacja nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
6) Fundusz własny wynosi 862,82 zł.
7) Informacje o zmianach w funduszu własnym: brak zmian
8) Zysk bilansowy powiększy przychody przyszłego okresu
9) Fundacja nie utworzyła rezerw.
10) Fundacja nie dokonała odpisów aktualizujących wartość należności.
11) Fundacja nie ma zobowiązań długoterminowych.
12) Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują wydatki dotyczące następnego
roku obrotowego, są to opłacone z góry ubezpieczenia i koszty dotyczące reklamy, w
kwocie

4 820,08

zł,

wykazane

w

pozycji

Krótkoterminowych

rozliczeń

międzyokresowych w aktywach bilansu. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
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obejmują odsetki niezapadłe od lokat terminowych powyżej jednego miesiąca w
kwocie 732,40 zł i powiększają pozycję pozostałych aktywów finansowych w bilansie.
13) Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki nie występują.
14) Zobowiązania warunkowe nie występują – jednostka nie udzieliła gwarancji i
poręczeń.
2.
Przychody z działalności statutowej
W ramach działalności statutowej nieodpłatnej Fundacja „Alma Spei" Hospicjum dla
Dzieci uzyskała ogółem przychody za 2013 r. w kwocie 703 918,53 zł.
Składają się na nie:
 otrzymane darowizny rzeczowe

43 548,90 zł

 otrzymane darowizny pieniężne

428 342,25 zł

 darowizny 1% w ramach ulgi pdof 194 512,33 zł
 otrzymane nawiązki sądowe

823,34 zł

 dotacje

4 000,00 zł

 zbiórki publiczne

32 691,71 zł

Ponadto Fundacja uzyskała:
Przychody finansowe w kwocie 6 619,04 zł
Pozostałe przychody w kwocie 441 880,79 zł, na które składa się wynik finansowy z
roku 2012 w kwocie 441 580,79 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 300,00 zł.
Ogółem przychody Fundacji w 2013 r. wyniosły 1 152 418,36 zł.
Struktura kosztów
Koszty działalności statutowej 704 106,80 zł
Koszty administracyjne

119 658,29 zł

w tym:
• Zużycie materiałów i energii 3 335,15 zł
• Usługi obce

101 925,64 zł

• Podatki i opłaty

24,50 zł

• Wynagrodzenia wraz z narzutami

14 173,00 zł

• Pozostałe koszty (poza koszt. dział. oper.) 200,00 zł
Koszty finansowe

27,71 zł

Koszty pozostałe

0,19 zł
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1) Fundacja nie uzyskuje przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów.
2) W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.
3) Odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dokonano.
4) Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
prawnych od wyniku finansowego brutto: przychody ujęte księgowo,
przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego: odsetki naliczone od
lokat, na przełomie roku w kwocie 732,40.
5) Jednostka nie wytworzyła produktów i usług na własne potrzeby.
6) W jednostce nie poniesiono kosztów wytworzenia środków trwałych w
budowie (środków trwałych na własne potrzeby).
7) Zysków i strat nadzwyczajnych nie było.
8) Nie wystąpił podatek dochodowy od wydatków na cele nie statutowe.
3.
Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z przepływu środków
pieniężnych.
Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 (na rachunkach bankowych w BGŻ S.A.)
Środki pieniężne w bankach – 4 850,81 zł
Środki pieniężne w kasie – 1 116,15 zł
Lokaty Terminowe – 220 000,00 zł

4.
1) Fundacja w 2013 r. zatrudniała 15 pracowników (wraz ze zleceniobiorcami).
2) Fundacja

wypłaciła

wynagrodzenia

ze

stosunku

pracy

oraz

umów

cywilnoprawnych w kwocie 145 103,71 zł.
3) Nie udzielono pożyczek i świadczeń członkom Zarządu Fundacji.
Nie udzielono pożyczek członkom Rady Fundacji.
Udzielono świadczeń na rzecz członków Rady Fundacji - wynikało ono
bezpośrednio z celu statutowego,

5.
1) W bilansie oraz rachunku zysków i strat nie uwzględniono zdarzeń
występujących

po

dniu

bilansowym,

które

należały

pod

względem

ekonomicznym do okresu sprawozdawczego, gdyż na dzień sporządzenia
sprawozdania takowe nie wystąpiły.
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2) W

okresie

sprawozdawczym

nie

dokonano

zmian

zasad

(polityki)

rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową,
finansową i wynik finansowy jednostki. Fundacja ujęła w księgach handlowych
komplet zdarzeń, które mogłyby rzutować na przyszłą sytuację majątkową i
finansową. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w
sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w
poprzednim roku.

6.
Wszelkie informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej
i wynik finansowy jednostki zostały przedstawione.
Niniejszym zatwierdza się sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2013
obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową.

Zarząd Fundacji:

Sporządzający:

Małgorzata Musiałowicz
Anna Niedbała

BIURO OBSŁUGI NGO Anna Niedbała
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