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FUNDACJA "NA RATUNEK DZ|EC|OM Z CHOROBA

NOWOTWOROWA"

50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zA 2008 r.

Fundacja ,,Na ratunek dzieciom z chorobq nowotworowq" z siedzibq we Wroclawiu przy ul.

Swidnickiej 53 rozpoczgfa dzialalno66 10.05.1991r. Jest organizacjq pozarzqdowq prowadzqcq

dzialalnoSd pozytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziafalno5ci
pozytku publicznego i wolontariacie. Podstawowym przedmiotem dzialalnoSci statutowej Fundacji
jest udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom dotkniqtym chorobq nowotworowq orcz innymi

schozeniami, bgdqcych pod bezpoSredniq lub poSrednia opiekq Kliniki Transplantologii Szpiku,

Onkologii i Hematologii Dzieciqcej Akademii Medycznej we Wroclawiu oraz ich rodzinom, w tym
pomocy socjalnej o charakterze rzeczowym lub finansowym.

Fundacja jest wpisana do Rejestru stowarzyszeh, innych organizacji spolecznych i

zawodowych, fundacji i publicznych zakladow opieki zdrowotnej - prowadzonego przez Sqd

Rejonowy dla Wroclawia - Fabrycznej we Wroclawiu pod nr 0000086210 oraz w Urzqdzie

Statystycznym pod numerem REGON 931533690.

Czas tnrvania fu ndacji jest n ieograniczony.

Sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone za 2008 rok

Zaklada sig kontynuacjg dzialalno6ci statutowej w nie zmniejszonym istotnie zakresie w dajqcej siq

pzewidzie6 przyszloSci.

1, ObjaSnienia stosowanych metod wyceny aktywow i pasywow
oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosurtku do roku
poprzedniego.

Aktywa i pasywa wyceniono wedlug zasad okreSlonych u stawie o rachunkowoSci z

uwzglgdnieniem $ 2 Rozporzqdzenia Ministra Finansow z 15.11.2001 w sprawie szczeg6lowych

zasad rachunkowoSci dla niektorych jednostek niebgdqcych spolkami handlowymi,

nieprowadzqcych dzialalnoSci gospo darczej.

Jednostka stosuje zasady wyceny skladnikow majqtkowych oparte na historycznej cenie

nabycia lub zakupu lub koszcie wytworzenia.

Wszystkie tzeczowe skladniki majqtku trwalego wyceniane sq wedlug rzeczywistych cen ich

nabycia, pomniejszanych na dzieh bilansowy o dotychczasowe odpisy umozeniowe. Srodki

dlugotrwalego uzytkowania o cenie jednostkowej do 500,- zl. traktowane sq jako materialy i

obciq?ajq konto zuzycia material6w, Srodki trwale o wartoSci od 501 zl do 3.500,-zl. umazane sq
jednorazowo w miesiqcu, w kt6rym oddano je eksploatacji. Warto6ci niematerialne i prawne oraz

Srodki trwale (powyzej 3.500,-) amortyzuje siQ metodq liniowq. Dokonywanie odpis6w
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amortyzacyjnych rozpoczyna sie od miesiqia nastqpujAcego po miesiqcu, w kt6rym pzyjQto dany

Srodek trwaly do uzywania. Przy dokonywaniu amortyzacji stosuje siq stawki przewidziane w

ustawie o podatku dochodowym od os6b prawnych.

Do Srodk6w trwalych zalicza siq r6wniez S;rodki trwale zakupione ze Srodk6w Fundacji,

przekazane do uZytkowania na podstawie umowy uZyczenia do szpitala iKliniki. Amortyzacja tych

skladnik6w majqtkowych dokonywana jest jednorazowo w miesiqcu przekazania ich

uzytkownikowi, w cigzar koszt6w dziafalnoSci statutowej.

Materialy i towary wycenia siq wg cen zakupu a do wyceny rozchodow stosowana jest metoda

szczegolowej identyfikaqi rzeczywistych cen (koszt6w) niezaleZnie od daty ich zakupu lub

wytworzenia.

Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomoSci wycenia sig w cenach nabycia, z

uwzglgdnieniem ewentualnej utraty warto5ci przez nie.

NaleZno6ci i roszczenia wycenia siq w kwocie wymagajqcej zaplaty, a gdy sq w walutach

obcych wedlug Sredniego kursu danej waluty ustalonego przez NBP na ten dzieh, bez zachowania

ostroznej wyceny.

Srodki pieniqzne wykazuje sig w wartoSci nominalnej. Wyrazone w walutach obcych wycenia

siq na dzieri bilansowy, po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z kt6rego uslug

korzysta jednostka, nie wyzszym jednak od kursu Sredniego ustalonego dla danej waluty przez

NBP.

Zgodnie z zasadami memorialu i wspolmiernoSci w ksiqgach rachunkowych jednostki ujmuje siq

wszystkie osiqgnigte, przypadajqce na jej rzecz przychody, niezaleznie od terminu ich zaplaty, przy

czym przychody dotyczqce pzyszlych okres6w zalicza sie do pasywow danego okresu

sprawozoawczego.

Fundusze wlasne wyceniane sq wedlug warto5ci nominalnej, wedlug ich rodzaj6w i zasad

okreSlonych przepisami prawa i statutu.

2. Uzupelniajqce dane o aktywach i pasywach,
1/ Szczegolowy zakres zmian warto$ci grup rodzajowych Srodk6w trwalych, wafto6ci

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji dlugoterminowych, zawierajqcy stan tych aktywow

na poczqtek roku obrotowego, zwigkszenia i zmniejszenia z tytutu: aktualizacji wartoici,

nabycia, przemieszczenia wewnqtnnego oraz stan koricowy, a dla majqtku amortyzowanego -

podobne pnedstawienie stanow i tytulow zmian dotychczasowej amortyzacji lub umonenia.

Wyszczeg6lnienie WartoSd
noczatkowa

Umorzenie WartoS6 netto

Srodki trwale - stan na 0l.01.2008 3 425 s31.42 3 142 609,51 282 927,91
Zwiekszenia 2133 309,34 269 807.0r l 863 502.33
w tvm: Fundacia 48 854.81 t3 625,44 35 229,37

Klinika 248 230.68 248 230.68
Dom Nadziei |  836223,85 7 950.89 | 828 272.96

Razem Srodki trwale na
31.12.2008

5 5s8 846.76 3 412 416,52 2 146 430.24

Srodki trwale w budowie 200 465.96 0"00 200 465.96
Warto5ci niematerialne i prawne 61 260.00 57 600.00 3 660,00
Inwestvcie dlusoterminowe 50 000.00 50 000.00
RAZEM AKTYWA TRWALE 5 870 572,72 3 470 016,52 2 400 556.20
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2/ Wartoi;e gruntow uzytkowanych wieczy6cie.

Warto6d uzytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem bgdqcym wlasnoSciq Fundacjiwynosi
43 030,68 zl.

3/ WartoS| nie amortyzowanych lub nie umananych pnez jednostkq Srodkow trwalych,

u2ywanych na podstawie um6w najmu, dzier2awy i innych um6w, w tym z tytulu um6w

Ieasingu.

- w okresie sprawozdawczym pozycja ta w jednostce nie wystgpuje.

4/ Zobowiqzania wobec bud2etu pafistwa lub jednostek samon7du terytorialnego z tr,ltulu

uzyskania prawa wlasnoici budynkow i budowli.

- na koniec okresu sprawozdawczego nie wystgpowafy zobowiqzania wobec budzetu pahstwa
lub jednostek samozqdu terytorialnego z powyzszych tytul6w.

3. lnformacje o strukturze zrealizowanych przychod6w ze
wskazaniem ich 2rodel, w tym przychodow okre6lonych statutem,

Wyszczegolnienie
Przychody za rok obrotowy

kwota % strukturv
1 ) Przychody z dzialalnoSci statutowej
razem

z teqo:

5 {98 350,09 97,39o/o

darowizny na konta imienne dzieci (bez 1 %)
darowizny od os6b fizycznych i prawnych
darowizny na budowq nowej kliniki
koncerty, imprezy masowe
nawiqzki
kwesty, zbiorki, skarbonki
1 % podatku
darowizny na Eecz Kliniki
darowizny na rzecz Hospicj um
Inne przvchodv statutowe

481 117,25
417 953,56
55 510,00

352 308,84
61824,74
39 662,07

3 753 709,69
14  781 ,11
19  721 ,06
I 761,77

9,010/o
7,930/o
1,040/o
6,60%
1,16%
0,74%

70,330/o
0,280/o
0,370/o
0,03%

2) Pozostale przvchodv 99,97 0
3) Przvchodv finansowe 139 204,43 2,610/o

Przychody razem 5 337 654,49 100,00
%

lmiennie przychody z tytulu 1 % podatku dochodowego wyniosly 1 142736,23
lnne imienne przychody 481 117,25
Lqczne wplywy na konta imienne w 2008 roku 1 623 853,48 zl.
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4. Informacje o strukturze kosztow stanowiEcych Swiadczenia
pienig2ne i niepienig2ne okreSlone statutem oraz o strukturze
kosztow adm i n istracyj nych,

Wyszczeg6lnienie
Koszty za rok obrotowy

Kwota % struktury
Kosztv realizacii zadart statutowvch z teqo: 1 703 {90,39 86.18%

pomoc indywidulna dla dzieciz kont imiennych
wydatki celowe - Hospicjum
wydatkicelowe - rozw6j naukowy kadry
wydatki celowe - badania profilaktyczne
koszty utrzym. mieszkari do czasowego pobytu
koszty utrzymania Domu Nadziei
remonty w Klinice
dofinan. Kliniki- leki, serwis urzqdzeh, inne
dofinan sowan ie kl i n i ki - i nwestycje, wyposaZe n ie
koszty organizacji imprez masowych
darowizny na Eecz in nych organizacji
inne koszty statutowe
proiekt nowei kliniki

667 571,23
1 9  3 1 1 , 3 0
89  014 ,16
3 622,46

75  813 ,33
52 321,84
76 839,62

256 528,08
263  011 ,90
149 796,17
20 000,00

1443,46
27 916,84

33,780/o
0,98%
4,50o/o
0J8%
3,840/o
2,65%
3,89%

12,98%
13,310/o
7,58o/o
1 ,01%
0,07%
1 . 4 1 %

Koszty og6lnoadministracyine dzialalnoSci
statutowei w tvm: 273 224.48 13.82%

ZuZycie material6w i energ ii
Uslugiobce
Podatki ioplaty
Wynag rodze nia oraz ubezpieczenia
spoleczne i inne Swiadczenia
Amortyzacja
Pozostale

7 165,99
64 609,70
5  578 ,11

144 658,32
13 625,44
37 586,92

0,36%
3,27%
0,280/o

7,320/o

0,69%

1.90%
Pozostale kosztv operacyine
Kosztv finansowe 8.77 0

Koszty razem 1 976 423,64 100,00%

5. Dane o 2rodlach zwigkszenia i sposobie
funduszu statutowego,

Na kwotg kapitalow wlasnych wykazanych w bilansie w wysokoSci
Skladajq siq:

. Fundusz podstawowy 4 348 671,99 zl.
w tym: fundusz Fundacji 1 880 944,75 zl.

fundusz kont imiennych 2 467 727,24 zl.
o Wynik dodatni za2}QB rok 3 361 230,85 zl.

wykorzystania
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5.1. Podzial wyniku na fundusze Fundacii

r.ia orot.zgg9
a oso oze4r  tza tg t ,so TAs ++0,+8
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y 
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Fundacjanieudzie|i lagwarancji ,porqczehipoZyczeK.

Zobowiqzania krotkoterminowe wyniosly na koniec 2008 roku

w tym: - z tytulu dostaw i uslug wobec dostawcow krajowych

- wobec budZetu i ZUS

- niewyptacone umowy zlecenia 
203'89

- niewyplacona pomoc indywidualna dla dzieci 858'66

- niewyplacony zwrot koszt6w konferencji' sympozjow 722'00

T.lnformacieoprzecietnymzatrudnieniuwrokuobrotowymi
wynagrodzeniach

Pzecigtne zatrudnienie w 2008 roku : 1'58 etatu

Wydatki na wynagrodzenia tych os6b wyniosly 
" 

79 528'64 zN

8. lnformacia o Srodkach pienig2nych'

Na koniec roku Fundacja miala zgromadzone Srodki pieniqZne:

- w kasie 
2012'07

- na rachunkach bankowych 5 415758'9221'

- lacznie 
5 417 770'99 zl'

21296,00

14 204,57

4 306,88

9. lnformacie o tendengiagl zmian w qzJchodach i'kosztach

or azs kla d n i k";;;illii:; i z' o an"h i c h f i n a n s owa n I a'

sprawozdaniaia finansowego za 2008 rok nie wYstqPitY zdarzenia

Do momentu sPozqdzenia


