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lnformacia dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2015
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015
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Fundacja dIa Dzieci z Chorobami Nowotworowymi ,,Krwinka,, z siedzibq w Łodzi u|. RewoIucji 1905 roku nr 9 dziata
od 01 stycznia 1996 roku. Podstawowe ce|e działalnościFundacji sq zdefiniowane w sposób następujqcy:
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Niesienie pomocy Zakładom opieki Zdrowotnej udzie|ajqcym świadczeńzdrowotnych w dziedzinie
onko|ogii i hemato|ogii dziecięcej oraz p|acówkom naukowym prowadzqcym badania w zakresie chorób
nowotworowych i hematologicznych,
Systematyczne podnoszenie wiedzy społecznej o chorobach nowotworowych, znaczeniu ich wczesnego
wykrywania i moż|iwościach wy|eczenia oraz środowiskowych zagrożeniach nowotworami, jak również
o dawstwie szpiku.

Pomoc społeczna w zakresie wspierania onko|ogicznie i hemato|ogicznie chorych dzieci, a także ich rodzin
oraz pobudzanie aktywności społecznej w tym aspekcie.
a) wszechstronna pomoc dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi i hemato|ogicznymi oraz

wspieranie
ich rodzin. Rehabilitacja dzieci niepetnosprawnych w wyniku choroby nowotworowej i hematologicznej,
b) organizacja turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieciom i młodzieży, wraz z ich rodzinami.
Tworzenie rejestru niespokrewnionych dawców szpiku.
Współpraca z zagranicznymi ośrodkami medycznymi i naukowymi w dziedzinie onko|ogii i hemato|ogii
dziecięcej.
Wspomaganie procesów |eczenia i rehabiIitacji poprzez działania artystyczne.

DziałaInośćcharytatywna'
ProfiIaktyka, po|egajqca na utrwaIaniu prawidłowych wzorców zdrowego sty|u życia, zapobieganiu
chorobom onko|ogicznym i hemato|ogicznym oraz zapobieganiu konsekwencjom zwiqzanym z tego typu
chorobami.
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b) dziata|nośćna rzec7 osób niepełnosprawnych'

Propagowanie i realizacja idei wolontariatu.
Ochrona i promocja zdrowia.

Zgodnie z postanowieniem Sqdu Rejonowego d|a Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru
Sqdowego Fundacja została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji Spotecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Samodzie|nych PubIicznych Zakładów opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000165702. Dnia 20 września
2004 roku Fundacja otrzymata status organizacji Pożytku PubIicznego.
Sprawozdanie finansowe sporzqdzono za okres od 01.01.2015 roku do 3I.12'20t5 roku. Fundacja sporzqdza
sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawq z daia 29 wrześniaL994r' o rachunkowości (Dz.U.02 nr 76 poz'694
z poźn' zm.), zwanq da|ej ustawq o rachunkowości w wariancie d|a jednostki mikro. Rachunek zysków i strat jest

sporzqdzany w postaci porównawczej. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano istotnych zmian majqcych

wpĘw na sprawozdanie finansowe

i

wieIkośćwyniku finansowego.

Sprawozdanie sporzqdzono przy zatożeniu, że działa|nośćbędzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż
12 miesięcy od dnia bi|ansowego. Nie wystqpiły oko|iczności wskazujqce na zagrożenie kontynuowania
działalnościprzez Fundację. Sprawozdanie nie pod|ega obowiqzkowi badania' Księgowość jest prowadzona
w siedzibie jednostki przy użyciu systemu finansowo-księgowego ENoVA.
Zgodnie z przyjętq po|itykq rachunkowości spółka stosuje metody wyceny aktywów i pasywów zgodnie
z postanowieniami ustawy o rachunkowości: rzeczowy majqtek trwaty i wartości niemateria|ne i prawne wycenia
się wg ceny nabycia i amortyzuje metodq |iniowq - spółka stosuje stawki przewidziane w wykazie stawek
amortyzacyjnych, stanowiqcym zatqcznik do ustawy podatkowej; Wycena inwestycji i aktywów finansowych
dokonywana jest dzień bi|ansowy po kursie średnimusta|onym przez NBP; na|eżnościi zobowiqzania sq

wyceniane w kwocie wymagaInej zapłaty'

ll.
1.

Informacje uzupełniające do bi|ansu:

Kwota wszeIkich zobowiqzań finansowych, w tym z tytułu dtużnych instrumentów finansowych, gwarancji i
poręczeń |ub zobowiqzań warunkowych nieuwzg|ędnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy
wierzyteIności zabezpieczonych rzeczowo;
Na dzień biIansowy Fundacja wykazata następujqce zobowiqzania:
Zobowiqzania krótkoterminowe z tytułu dostaw i
Zobowiqzania z tytułu wynagrodzeń:

-

usług:

6t3,ILzł
0,44 zł

Zobowiqzania z tytułu podatków, składek ZUS

VAT)
'
. Składki ZUS
- Razem zobowiqzania:

7

L0 237,f7 zł

2274,69 zł
7 96f,58 z|

Podatki (P|T,

17 85o,82z|
Nie
występujq zobowiqzania
rzeczowo.
zabezpieczonymi
Wszystkie zobowiqzania sq zobowiqzaniami nie
z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń |ub zobowiqzań warunkowych

nieuwzg|ędnione w biIansie.

z.

kwota zaIiczek i kredytów udzie|onych członkom organów administrujqcych,zarzqdzajqcych i nadzorujqcych,
ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunkóW oraz wsze|kich kwot spłaconych, odpisanych |ub

umorzonych, a także zobowiqzań zaciqgniętych w ich imieniu tytutem gwarancji

i poręczeń

wszelkiego

rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogótem d|a każdej kategorii,
Na dzień bilansowy ww. pozycje nie wystąpiły.

3.

informacje o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a,
b.
c.
d.

przvczvna nabycia udziatów (akcji) wtasnych dokonanego w roku obrotowym,
|iczba i wartośćnomina|na nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziatów (akcji), a w przypadku
braku wartości nominaInej, ich wartośćksięgowa, jak też częśćkapitatu podstawowego, którq te udziaĘ
(akcje) reprezentujq,
w przypadku nabycia Iub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
liczba i wartośćnomina|na |ub, w razie braku wartościnomina|nej, wartośćksięgowa wszystkich
udziatów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również częśćkapitału podstawowego, którq te udziały
(akcje) reprezentujq.
Na dzień bilansowy ww. pozycje nie wystąpiły.

4.

uzupełniające dane o aktywach i pasywach:
Informacja o zmianach wartości środków trwaĘch oraz wartości niemateriaInych i prawnych'
Stan na
poczQtek roku
WyszczegÓ!nienie

(w tym środki

trwałe w
budowie)
Rzeczowe aktywa trwałe
wartośćpoczqtkowa
dotychczasowe u morzenie
wa rtośćnetto

119 983,53
87 739,98
32 243,55

Zmiany
Zmniejszenie
Zwiększenie
(w tym środki
(w tym środki
trwałe w
trwałe w
budowie)
budowie)
99 709,40

L8 448,7f
81 260,68

Wartości niemateria!ne i prawne
wa rtośćpoczqtkowa

dotychczasowe
wartośćnetto

_

u

morzenie

(w tym środki

trwałe w
budowie)

fL$ 804,93
105 300,70
113 504,23

LL 685,74

LL 685,74
9 539,67
2 t46,07

888,00
888,00

Stan na koniec
roku

804,84
-804,84

L0 344,5L

r

341,.f3

Grunty użytkowane wieczyście:
Fundacja nie użytkuje wieczyściegruntów.

-

Nieamortyzowane środkitrwałe używane na podstawie umowy |easingu operacyjnego (jedn.- PLN):
Fundacja nie zawierala umów |easingu operacyjnego.
Zobowiqzania wobec budżetu państwa Iub jednostek samorzqdu terytoriaInego z tytutu uzyskania
prawa własnościbudynków i budow|i:

Nie występuja
Dane o strukturze funduszu statutowego (jedn.- PLN):
Fundusz statutowy jednostki wynosi 35 135,51 i nie u|egał zmianie w ciqgu roku obrotowego.

stan na poczqtek roku obrotowego, zwiększenia

i

wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów

(funduszy) zapasowych i rezerwowych Uedn.- PLN):
Stan na

WyszczegÓlnienie

poczqtek roku

Zmiany
I Zmniejsztn'e

Stan

Zwiększenie

35 1_35,51
3 900 000,00

Fundusz statutowY
Fundusz rezerwowy

na

koniec

roku
35

1"35,51-

3 900 000,00

ze wskazaniem źrÓdeł
w
kwocie łqcznej: zozL 778,76 zł na ktÓry składajq się
przychÓd
bi|ansowy
W roku 2015 Fundacja osiqgnęła
następujqce przychody:

5. informacje

o strukturze zrea|izowanych przychodÓw

Przychody statutowe w kwocie

*

1'

f7 L 37f ,75 zł

tu:'

284 405,40 zt

oarowizny w kwocie
wpłaty z tytutu L% podatku

980 844,75 zł
6 L2z,6o zł

pozostate przychodY

].03 33L,94 zł

Przychody finansowe w kwocie

L5 457,99 zt
Pozostate Przychody w kwocie
631 886,7L zt
Nadwyzka przychodÓw nad kosztami z roku 20 L4 w kwocie
- 87A,63 zt
Zm niejszen ie stan u prod u ktow w kwocie
Wszystkie przychody Fu ndacji zostaty osiqgnięte na terenie RP w ztotych polskich izostaty przeznaczone na
reaI

6.
W

izację zadari statutowych oraz biezqce koszty utrzymania jed nostki.
informacje o strukturze kosztÓw
okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty dziata|ności w układzie rodzajowym

w

wysokości

1 o21 483,60 zł na ktÓre sktadajq się następujqce pozycje:

Amortyzacja

19 253'56

W Ęm zwiqzana z rea|izacjq

zada statutowych

17 328,06

t7B 209,26

Zużycie materiałow

2 L40,43

Zużycie energii
W tym materiały i energia związane z rea|izacjQ

zada statutowych u9 603'84
23L 647,50

Inne usługi obce
W tym usługi obce związane z rca|izaqĄzada statutowych f29 0z9,53

292 5L4,52

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne narzuĘ na wynagrodzenia

90,00

świadczenia na rzecz pracownikÓw
W tym vvynagrodzenia z narzutami związane z rea|izacjq zadari statutowych 283 322,05
Podatki i opłaty

196,72

Usługi bankowe

r97,99
199,90

PodrÓże służbowe

62 297,72

Koszty promocji

0,00

Koszty reprezentacji nkup

234 736,A4

Pozostałe koszty proste
W Ęm koszĘ statutowe pomocy finansowej d|a podopiecznych 234 278,43 zł

Koszty rodzajowe bezpośrednio zwiqzane zrea|izacjqzada statutowych wyniosty 1.006 454,24zl
7. |nne informacie o istotnym wpływie na sytuacię finansową organizacji
Przedstawione dane wskazujq, że Fundacja prowadzi prawidłowq gospodarkę rzeczowo-finansowq, rozsqdnie
gospodaruje przekazanymi jej środkami, co prowadzi do zapewnienia organizacji płynnościfinansowej.
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