SPRAWOZDANIE FUNDACJI
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ZA ROK 2011
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1. Powstanie i działalność Fundacji
Fundacja „Przylądek Nadziei” działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o
fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) oraz Statutu Fundacji.
a) Dane Fundacji
- nazwa
Fundacja „Przylądek Nadziei”
- siedziba
Wrocław
- adres
ul. Bujwida 42, 50-368 Wrocław
- data wpisu w KRS
15.04.2011 rok
- numer w KRS
0000383632
- REGON
02150546
b) Członkowie Zarządu
Członkowie Zarządu (wpisani w KRS – stan na 31.12.2011):
Mirosław Szozda – Prezes Zarządu
Stara Łomnica, Kolonia Szychów 16, 57-521 Gorzanów

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji
celów statutowych.
a) Celami statutowymi Fundacji są:
1. wszechstronne wspieranie budowy nowej siedziby Kliniki Transplantacji Szpiku,
Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu,
2. współpraca z Fundacją pod nazwą Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą
nowotworową” z siedzibą we Wrocławiu,
3. udzielanie wszechstronnej pomocy chorym dotkniętym chorobą nowotworową oraz
innymi schorzeniami, będącym pod bezpośrednią lub pośrednią opieką Kliniki
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we
Wrocławiu lub innych ośrodków wskazanych przez władze Fundacji i ich rodzinom, w tym
pomocy socjalnej o charakterze rzeczowym lub finansowym,
4. wspieranie innych fundacji a także za zgodą Rady Fundacji innych podmiotów
realizujących podobne cele.
b) Opis działalności statutowej
1. wspieranie Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Fundacji pod nazwą Fundacja „Na
ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” z siedzibą we Wrocławiu przy budowie nowej
siedziby Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii
Medycznej we Wrocławiu, w szczególności poprzez gromadzenie funduszy na potrzeby
inwestycji,
2. inicjowanie zmian prawnych na rzecz polepszenia jakości opieki nad chorymi na chorobę
nowotworową w szczególności nad dziećmi i młodzieżą chorymi na chorobę
nowotworową,
3. inspirowanie i organizowanie inicjatyw obywatelskich na rzecz wspomagania walki z
nowotworami u dzieci i młodzieży,
4. współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, gospodarczymi i
kulturalnymi,
5. udzielanie pomocy materialnej ośrodkom naukowym prowadzącym badania w zakresie
chorób nowotworowych, w szczególności u dzieci i młodzieży,
6. udzielanie pomocy materialnej innym fundacjom prowadzącym działalność na rzecz osób
chorych na nowotwory,
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7. udostępnianie i przekazywanie urządzeń medycznych dla Kliniki Transplantacji Szpiku,
Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu i jej następców
prawnych oraz innych placówek onkologii dziecięcej i młodzieżowej,
8. zakup leków i sprzętu jednorazowego,
9. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów
rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
10. finansowanie lub dofinansowywanie kosztów leczenia zagranicznego w dzieci i młodzieży
wówczas, gdy w kraju niemożliwe lub nadmiernie utrudnione jest uratowanie życia
chorego,
11. finansowanie lub dofinansowanie konferencji i sympozjów naukowych organizowanych
przez Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii
Medycznej we współpracy z Zarządem Fundacji,
12. wspieranie działalności edytorskiej związanej z upowszechnianiem wiedzy o chorobach
nowotworowych, w szczególności u dzieci i młodzieży,
13. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
14. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
15. udzielanie pomocy socjalnej, w szczególności o charakterze finansowym i rzeczowym, w
szczególności dzieciom i młodzieży dotkniętym chorobą nowotworową i innymi
schorzeniami oraz ich rodzinom,
16. fundowanie stypendiów i zasiłków w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin
17. refundowanie kosztów wynajmu lokali mieszalnych dla podopiecznych Fundacji i ich
rodzin w trakcie procesu leczenia,
18. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach
lub modernizacjach placówek służby zdrowia

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o
skutkach finansowych, które nastąpiły w 2011 roku
W 2011 roku Fundacja prowadziła szereg działań polegających na organizacji działalności,
pozyskiwaniu wolontariatu oraz poszukiwania źródeł przychodów.
W ramach działań statutowych Fundacja otrzymywała środki finansowe z tytułu „Akcji
Nakrętka”. Wolontariusze prowadzili zbiórkę nakrętek plastikowych wśród uczniów szkół
oraz mieszkańców regionu. W ten sposób Fundacja uzyskała kwotę 39.786,50 zł.
Działalność gospodarcza wiązała się ze sprzedażą powierzchni reklamowej w grze CliniCity.
Wpływy tego tytułu wyniosły 16.008 zł netto. Z końcem roku działalność ta została
zakończona.
W grudniu, we współpracy z Fundacją „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”,
zostało zorganizowane przyjęcie „mikołajkowe” dla dzieci z Kliniki Transplantacji Szpiku,
Onkologii i Hematologii dziecięcej. W ramach współpracy Fundacji zakupiła dla dzieci paczki
świąteczne o wartości 5463,20 zł.

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji
W 2011 roku Zarząd Fundacji nie podejmował żadnych uchwał

5. Informacje
o
wysokości
uzyskanych
przychodów,
z
wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki
pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i
budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez
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Fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów
tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu
osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego
z pozostałych źródeł.
a) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2011 roku
W okresie sprawozdawczym przychód Fundacji zamknął się w kwocie 55.797,64 zł.
Kwota ta w całości pochodziła z darowizn oraz z działalność gospodarczej. Na powyższą kwotę
złożyły się:
Przychody za rok
Wyszczególnienie

obrotowy
Kwota

1) Przychody z działalności statutowej
razem

%
struktury

39.786,50

71,4%

z tego:
darowizny

39.786,50

2) Przychody z działalności
gospodarczej

16.008,14

3) Pozostałe przychody

3,00

razem

55.797,64

28,6%

100%

6. Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez
Fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów
tych świadczeń.
Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej w ramach swoich celów statutowych w
roku 2011

7. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Fundacja prowadzi działalności gospodarczej w następującym zakresie:
a) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet –
PKD 47.91.Z;
b) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z;
c) Wydawanie książek – PKD 58.11.Z;
d) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z;
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z;
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z;
Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z;
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – PKD 58.21.Z;
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z;
Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z;
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z;
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD
62.03.Z;
m) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych – PKD 62.09.Z;
n) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność – PKD 63.11.Z;
o) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
p) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z;
q) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
– PKD 70.22.Z;
r) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;
s) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji –
PKD 73.12.A;
t) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych –
PKD 73.12.B;
u) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) – PKD 73.12.C;
v) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
– PKD 73.12.D;
w) Badania rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;
x) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów –
PKD 82.30.Z;
y) Działalność
związana
z
wystawianiem
przedstawień
artystycznych
–
PKD 90.01.Z;
z) Działalność
wspomagającą
wystawianie
przedstawień
artystycznych
–
PKD 90.02.Z;
aa) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z.

8. Informacje o poniesionych kosztach
Koszty za rok obrotowy
Wyszczególnienie
Koszty realizacja zadań statutowych z
tego:
Pomoc dla dzieci x chorobami
nowotworowymi
Koszty ogólno- administracyjne
działalności w tym:
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce

%
struktury

Kwota
5.463,2

60%

5.463,2

-

2.302,39

25,5%

63,41
501,94
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Podatki i opłaty

1.737,00

Pozostałe
Koszty działalności gospodarczej sprzedaży
Pozostałe koszty operacyjne

Koszty razem

1.200,00

13,3%

33,76

0,02%

8.999,35

100%

9. Dane o zatrudnieniu w Fundacji:
a) Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
Fundacja nie zatrudniała w roku 2011 żadnych pracowników
Fundacja nie zatrudniała żadnych osób w działalności gospodarczej

10.
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej
W 2011 roku Fundacja nie wypłaciła wynagrodzeń.

11. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie Członkom Zarządu i innym organom Fundacji
oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia.
W 2011 roku Zarząd Fundacji nie pobierał wynagrodzeń.
Wynagrodzenie innych organów Fundacji:
Wynagrodzenia nie było wypłacane.

12. Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.
Fundacja nie zawierała umów zleceń.
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13. Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według
ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków
przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej
udzielania takich pożyczek
Fundacja w roku 2011 nie udzieliła pożyczek.

14. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem
banku.
Rachunek bankowy dla Fundacji jest prowadzony przez Bank BPH S.A.
Na koniec roku sprawozdawczego stan środków na rachunkach bankowych wynosił
59.929,79 zł.

15. Wartości nabytych obligacji
Fundacja nie nabyła akcji, obligacji oraz udziałów w spółkach prawa handlowego w
roku 2011.

16. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Fundacja nie objęła w 2011 roku udziału w spółkach i nie nabyła akcji.

17. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot
wydatkowanych na to nabycie.
Fundacja nie nabyła w roku 2011 żadnych nieruchomości.

18. Dane o nabytych środkach trwałych
W 2011 roku Fundacja nabyła środków trwałych

19. Wartość aktywów Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych.

1
A
I
II

AKTYWA
2
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe

III

Należności długoterminowe

Wiersz

Stan na
początek roku koniec roku
0,00
0,00
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IV

Inwestycje długoterminowe

V

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

B

Aktywa obrotowe

I

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

II

Należności krótkoterminowe

III
1

Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne

2

Pozostałe aktywa finansowe

C

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

0,00

64 458,79

4 529,00

0,00

59 929,79
59 929,79

0,00

64 458,79

20.
Wartość pasywów i zobowiązań Fundacji ujętych we
właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów
statystycznych.

Wiersz

1
A
I
II
III

PASYWA
2
Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto za rok
obrotowy

Stan na
początek roku
koniec roku
0,00
62 798,29
16 000,00
0,00

46 798,29

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami
(wielkość dodatnia)

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wielkość ujemna)

B

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

0,00

1 660,50

Zobowiązania długoterminowe z
tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe i
fundusze specjalne
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania

0,00

1 660,50

I
II
1
2

1 660,50
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3
III
IV
1
2

Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe
przychodów

0,00

0,00

0,00

64 458,79

Inne rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

21. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia
publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.
Fundacja w roku 2011 nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i
samorządowe.

22.
Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących
zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych
deklaracji podatkowych.
Ciążące na Fundacji zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych regulowane było terminowo. Fundacja rozlicza się z Urzędem Skarbowym z tytułu
ciążących zobowiązań podatkowych PIT – 4, CIT - 8, VAT – 7.

23.
Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych w okresie
sprawozdawczym w Fundacji.
W 2011 roku nie były przeprowadzane żadne kontrole.
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