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lnformacia dodatkowa do sprawozdania finansoweqo za rok 2017
Wprowadzenie do sorawozdania finansowego za rok 2017
l.
Chorobami Nowotworowymi ,,Krwinka,, z siedzibq wŁodzi u|. Rewo|ucji 1905 roku nr 9 działa
od 01 stycznia 1-996 roku. Podstawowe ce|e działa|nościFundacji ę zdefiniowane w sposób następujqcy:
Fundacja d|a Dzieci
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Niesienie pomocy Zakładom opieki Zdrowotnej udzielajqcym świadczeń zdrowotnych 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|iwościachwy|eczenia oraz środowiskowych eagrożeniach 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 no$/otworowymi i hemato|ogicznymi oraz
wspieranie

ich rodzin. Rehabilitacja dzieci niepelnosprawnych w wyniku choroby nowotworowej i hematologicznej,
b} organizacja turystYki ikrajoznawstwa oraz WYpoczynku dzieciom i młodzieĄ, Wraz z ich rodzinami.
Tworzenie Ęestru niespokrewnionych dawców szpiku.
Wspótpraca z zagranicznymi ośrodkami medycznymi i naukowymi w dziedzinie onko|ogii i hemato|ogii
dziecięcej.
Wspomaganie procesów |eczenia i rehabi|itacji poprzez działania artystyczne.

Działa|nośćcharytaĘwna.
Profi|aktyka, po|egajqca na utrwa|aniu prawidłowych wzorców zdrowego stY|u życia, zapobieganiu
chorobom onko|ogicznym i hemato|ogicznym oraz zapobieganiu konsekwencjom zwiqzanym z tego typu
chorobami.

a} integracja dzieci

i

młodzieży zdrowej

i

niepełnosprawnej

w

wyniku choroby nowotworowej

i hematologicznej.
b}

dziataInośćna rzecz osób niepełnosprawnych.

Propagowanie i realizacja idei wolontariatu.
Ochrona i promocja zdrowia.

Zgodnie z postanowieniem Sqdu Rejonowego dla Łodzi śródmieściaw Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru
Sqdowego Fundacja zostala wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji Spo|ecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz 5amodzie|nych Publicznych Zakładów opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000165702. Dnia 20 września
2004 roku Fundacja otrzymała status organizacji Pożytku PubIicznego.

Sprawozdanie finansowe sporzqdzono za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. Fundacja sporzqdza
sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U'02 nr 76 poz.694
z późn" zm.}, zwaną da|ej ustawq o rachunkowości w wariancie zgodnym z załqcznikiem nr 6 do ustawy' Rachunek

zysków i 5trat jest sporzqdzany w postaci porównawczej. W okresie sprawozdawczym nie dokon\Aivano istotnych
zmian majqcych wpĘw na sprawozdanie finansowe i wie|kość wyniku finansowego.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu,że dziata|ność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż
12 miesięcy od dnia bi|ansowego. Nie wystqpifu oko|iczności wskazujqce na zagrożenie kontynuowania
działa|nościprzez Fundację' Sprawozdanie nie podlega obowiqzkowi badania. Księgowość jest prowadzona
w siedzibie jednostki przy uzyciu systemu finansowo-księgowego ENOVA'
Zgodnie z pnyjętq po|itykq rachunkowości spółka stosuje metody wYceny aktywów i pasywów zgodnie
z postanowieniami ustaWy o rachunkowości: rzeczowy majqtek trwafu i wartości niemateria|ne i prawne wycenia
się wg ceny nabycia i amortyzuje metodą |iniowq _ spółka stosuje stawki przewidziane w wykazie stawek
amortyzacyjnych, stanowiącym załqcznik do ustawy podatkowej; WYcena inwestycji i aĘwów finansowych
dokonywana jest dzień bi|ansowy po kursie średnimustalonym przez NBP; należnościi zobowiqzania sq
wyceniane w kwocie wymagalnej zap|aĘ'
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|nformacje uzupełniajqce do bilansu:

Kwota wsze|kich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji
i poręczeń |ub zobowiqzań warunkowych nieuwzg|ędnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy
wierzyte| nościzabezpieczonych rzeczowo;
Na dzień bi|ansowy Fundacja wykazała następujące zobowiqzania:

-

Zobowiqzania krótkoterminowe z tytułu dostaw i

usług:

wynagrodzeń:
Zobowiqzania z tytulu podatków, sktadek ZUS
. Podatki (P|T, VAT)
1614,00 zł
. Sktadki ZUS
7 7A7,88 zl
- Razem zobowiqzania:

tl898,fozł
0,00 zł

Zobowiqzania z tytułu

9 321'88 zł

21 220'08 zł

Wszystkie zobowiqzania sq zobowiqzaniami nie zabezpieczonymi rzeczowo. Nie występują zobowiqzania
z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń |ub zobowiqzań warunkowych
nieuwzg|ędnione w biIansie'
kwota zaliczek i kredytów udzie|onych członkom organówadministrujqcych, zarz4dzaj4o1ch i nadzorujqcych,
ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunkóW oraz wsze|kich kwot spłaconych, odpisanych |ub

f,

umorzonych, a także zobowiqzań zaciqgniętych w ich imieniu tytułem gwarancji

i poręczeń

wsze|kiego

rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem d|a każdej kategorii,
Na dzień bi|ansowyww. pozycje niewystqpiły.

3.

informacje o udziałach (akcjach) własnych' W tym:

a.
b.
c.
d.

przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
Iiczba i wartośćnominaIna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku
braku wartości nomina Inej, ich wartośćksięgowa, jak też częśćka pitału podstawowego, którq te udziaĘ
(akcje) reprezentujq,
w przypadku nabycia Iub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji)'

|iczba iwartośćnominalna Iub, w razie braku wartościnominalnej, wartość księgowa wszystkich
udziałów (akcji} nabytych izatrzymanych, jak również częśćkapitału podstawowego, którq te udziaty
(akcje) reprezentujq.
Na dzień bi|ansowy ww. pozycje nie wystąpiły.

4.

uzupełniające dane o a|cYwach i pasywach:
- |nformacja o zmianach wartościśrodków trwatych oraz wartości niemateriaInych i prawnych'
Stan na
WyszczegÓ|nienie

poczqtek roku
(w tym środki
trwałe tlr
budowie)

Rzeczowe aktywa trwałe
rtośćpoczątkowa
doĘchczasoWe u morzen ie
wa rto śĆn etto
Wartości niemateria lne i p ra\Jlrne

wa

259 095,53
115 983,73
142 1L L.B0

wa rtośĆpoczątkowa

11 685,74

doĘchczaSoWe
wa rto śćn etto

11 149,35

u

morzen ie

Zmiany
Zmniejszenie
Zwięksrenie
{w Ęm środki
{w Ęm środki
trwałe ur
trurałe w
budowie]
budowief

536.3s

L88 220,84

21LL,B0

53 450,00
53 460,00

186 109.04

Stan na koniec
roku

Ęm środki
trwałe w
budowie)

(w

393 856,37
55 635,53
328 220,84
11 685,74
11 685,74

536,39
-536,39

-

Grunty uzytkowane wieczyście:
Fundacja nie użytkuje wieczyściegruntów.

-

Zobowiqzania wobec budżetu państwa lub jednostek samorzqdu terytoria|nego

z

tytułu uzyskania

prawa własnościbudynków i budow|i:
Nie występuiq

-

Dane o strukturze funduszu statutowego (jedn.- PLN):

Fundusz statutowy jednostki wynosi 35 135,51 i nie u|egał zmianie w ciągu roku obrotowego.
Stan na poczqtek roku obrotowęo, zwiększenia iwykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów
(funduszy) zapasowych i rezerwowych fiedn.- PLN):

poczqtek roku

5.

Zwiększenie

I

ooo,oo

|

35 135,51
3 900 000,00

Fundusz statutowY
F u nd usz reze rwowY

Sta n na

Zmia ny

Sta n na

WyszczegÓ|nienie

1 3oo

koniec roku

Zmniejszenie

35 135,51
-

5 200 000,00

065,79

na

informacje o strukturze zrea|izowanych przychodriw ze wskazaniem źrtideł

W roku 2017 Fundacia osiągnęła przlychtid bi|aneorrry w lołrocie łącznei:
składaią się następuiące przychody:

5

2 437 301,29

Darowizny, w tym:
Darowrzny imienne na leczanie podopiecznej pow. 100 000,-

Darowmy imienne na leczatie podopiecznego pow 100 000,Darowizny imienne na łeczanie podopiecznej pow. 100
9ó

podatku, w

kt ry

3 464 873,39

Przychody statutowe. w tYm:

wpłaĘ 1

01l

00ą-

1 932 610,87
128 137,63

J40 200,00
1 022 226,86

Ęm:

347 35Ę33

WpłaĘ 10ń podatku łmienne:

5 34Ę24

pozostałe pnychody

tsg 885,00

Przychody finansowe

42 06ą82

Pozostałe pnychody

I 344 244f58

Nadwyżka pnychodów nad kosztami z roku 2o16

Wszystkie przychody Fundacji zostaty osiqgnięte na terenie RP w złoĘch po|skich i zostaty przeznaczone
reaIizację zadań statutowych oraz bieżqce koszty utrzYmania jednostki.

6. informacje o strukturze kosztÓw
W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty
Io19 944,fI

na

działa|nościw układzie rodzajowym W wysokości

zt na ktÓre składajq się następujqce pozycje:
2 648,19

Amortyzacja

47 638,32

Zużycie materiałÓw

1 269,94

Zużycie energii
Inne usługi obce

240 018,42

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne na.zuty na wynagrodzenia

f94 f+f

,55

40.00

świadczenia na rzecz pracownik w

48 621 ,85

Podatki i opłaĘ (w tym podatek VAT nie pod|egający od|iczeniu)
Usługi bankowe

414,20

PodrÓże służbowe

634,59

Koszty promocji

869.99
0.00

Koszty reprezentacji nkuP

383 546,06

Pozostałe koszty proste

Fundacja w roku 2017 poniosła wydatki na modernizację budynku otrzymanego w spadku w roku 2016, ktÓre
zostaty ujęte na koncie ŚrodkÓw trwaĘch w budowie.
Kwota wvdatkÓw poniesiona w foI7 roku to 188.220'84 zł
Wydatki bezpośrednio zwiazane z realizacjq zadari statutowych wyniosĘ 1 181 323,88 zł

103,04

KoszĘ rcalizacji zada statutowych w roku lot7 wyniosĘ:

993

KoszĘ statutowe driała bezpośrednio skierowanych do podopiecrnych

835 645,36

poffiot materialna podopieunym

4J2 208,49

pofftot lpłeczna {psycho|ogkzna, Grupa Wsparcia)

87 66J,31

K. stat. n.d,p,p.
K, stat, n,d,p,p,

-

-

w tym

ff,

74 29Ę31

-reh* ili taryj n e

105 BJ7,B6

n.dp'p, - działalnośćtharytatywna {imprezy *koliunaściowe,sportowe}

rJB 770,i6

prcmo$a i organiza$a wglgntariaft.ł

36 892,23

K' stat,
tr. staŁ

sfat nd"p.p. - schrona ipromo#6 zdrowia

f7,

d,p,p, - turnusy

K, stat, fi,d,p,p'

-

vvyp auynkłwa

KoszĘ statutouve pozostałg

157 457168

7 824,63

Zuźytie matęriałdw i enxgii

56 644,94

Usfugi obce

Wynagrodzenia orał ubezpieczenia społeune

i

fudatki i łpłaty

274*50

inne świedczenia

3 B70r'?5

2 393,37

Amwtyzacja
Koszty kampanii

loś

82 630,98

3

Pcrosfafrę k*szty

7.

828,81

lnne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansornłą organizacji

Przedstawione dane wskazują, że Fundacja prowadzi prawidłową gospodarkę rzeczowo-finansowq, rozsqdnie
gospodaruje przekazanymi jej środkami, co prowadzi do zapewnienia organizacji pĘnnościfinansowej.
ŁÓdź. dnia 31.03.2018r.
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