FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA
31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005
NIP 6792992597, REGON 120806658
Od 2009 Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2016 – 31.12.2016
Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z działalności oraz informacja dodatkowa
zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym
dokumencie w następującej kolejności:



wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę



rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) za okres obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie
sprawozdanie z działalności Fundacji,
dodatkowe informacje i objaśnienia.

423 463,04 zł.




414 746,10 zł.

Prezesem Zarządu fundacji jest dr n. med. Artur Jurczyszyn.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Informacje o Fundacji
Fundację Centrum Leczenia Szpiczaka zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym 03.11.2008r.
pod numerem: 0000317005
Fundacja w dniu 15.07.2009r. zyskała status Organizacji Pożytku Publicznego (wpis do KRS).
NIP: 679-29-92-597
Regon: 120806658
Fundacja ma następujące cele statutowe:
1. stworzenia, prowadzenia i wspierania działalności diagnostycznej, leczniczej, profilaktycznej, naukowej,
badawczej na rzecz chorych na szpiczaka mnogiego i inne choroby nowotworowe krwi oraz osób
zagrożonych tymi chorobami;
2. zorganizowania, prowadzenia, wspierania, finansowania specjalistycznego ośrodka diagnostyki, leczenia
chorych na szpiczaka mnogiego, inne choroby nowotworowe krwi, w którym specjaliści z zakresu
onkologii, hematologii, chorób wewnętrznych, nefrologii, ortopedii oraz innych specjalności, będą udzielać
konsultacji oraz prowadzić leczenie chorych na szpiczaka mnogiego oraz inne nowotworowe choroby krwi;
3. zorganizowania, prowadzenia, wyposażenia, wspierania, finansowania laboratorium badawczego
o odpowiednim wyposażeniu aparaturowym do badania układu krwiotwórczego i odpornościowego;
4. niesienia pomocy chorym na szpiczaka mnogiego, inne choroby nowotworowe krwi oraz wspomagania
socjalnego rodzin pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego, inne nowotworowe choroby krwi;

5.

prowadzenia działalności badawczej, edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej oraz w zakresie ochrony
i promocji zdrowia.
Statut Fundacji podaje następujące formy działalności:
1. gromadzenie środków finansowych, rzeczowych oraz wartości niematerialnych i prawnych pochodzących
z dobrowolnych świadczeń osób fizycznych, osób prawnych, innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej, podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych;
2. zorganizowanie, prowadzenie i finansowanie specjalistycznego ośrodka leczenia chorych na szpiczaka
mnogiego, inne choroby nowotworowe;
3. finansowanie zakupu sprzętu medycznego i aparatury medycznej, innego wyposażenia niezbędnego do
prawidłowej diagnostyki i leczenia chorych na szpiczaka mnogiego, inne choroby nowotworowe krwi;
4. przekazywanie sprzętu medycznego i aparatury medycznej, innego wyposażenia niezbędnego do
prawidłowej diagnostyki i leczenia chorych na szpiczaka mnogiego, inne nowotworowe choroby krwi;
5. finansowanie operacji, zabiegów i badań medycznych, terapii, konsultacji specjalistycznych, rehabilitacji
chorych na szpiczaka mnogiego, inne nowotworowe choroby krwi;
6. finansowanie zakupu leków zapewniających ciągłość prowadzonej terapii chorych oraz odczynników,
środków koniecznych do diagnostyki i leczenia chorych na szpiczaka mnogiego, inne choroby
nowotworowe krwi;
7. finansowanie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorych na szpiczaka mnogiego, inne nowotworowe
choroby krwi;
8. finansowanie prac badawczych, naukowych mających na celu poprawę wyników leczenia chorych na
szpiczaka mnogiego, inne nowotworowe choroby krwi;
9. wspieranie działalności oddziałów hematologiczno-onkologicznych;
10. wspieranie placówek, których celem jest pomoc chorym na szpiczaka mnogiego;
11. działalność edukacyjną, oświatową w zakresie organizowania sympozjów, szkoleń, konferencji;
12. współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi,
prawnymi jeżeli ich cele są zbieżne z celami statutowymi fundacji;
13. współpracę z organizacjami prowadzącymi badania kliniczne w dziedzinie hematologii, onkologii,
immunologii, z ośrodkami badawczymi i klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, tak w kraju, jak
i zagranicą;
14. stworzenie forum wsparcia dla chorych na szpiczaka mnogiego oraz inne nowotworowe choroby krwi;
15. współdziałanie, wspomaganie, współtworzenie programów badawczych w celu poprawy wyników leczenia
nowotworów;
16. stworzenie funduszu wspierającego, współfinansującego ponad standardowe leczenie chorych na
szpiczaka mnogiego, inne nowotworowe choroby krwi;
17. finansowanie stypendiów dla lekarzy i personelu medycznego; subsydiowanie wyjazdów lekarzy,
pracowników naukowych na zjazdy i szkolenia; finansowanie zakupu najnowszej literatury medycznej;
18. organizację, prowadzenie akcji badań przesiewowych, profilaktycznych dotyczących wykrywania, leczenia
szpiczaka mnogiego, inne choroby nowotworowe krwi;
19. podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz podwyższenia jakości diagnostyki oraz leczenia pacjentów
zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny;
20. działalność wydawniczą i informacyjną w zakresie objętym statutem;
21. przeprowadzanie szkoleń dla lekarzy w dziedzinie diagnostyki, leczenia szpiczaka mnogiego, innych chorób
nowotworowych krwi;
22. udzielanie pomocy doraźnej finansowej i rzeczowej szczególnie potrzebującym chorym, oraz członkom
rodzin chorych na szpiczaka mnogiego, inne nowotworowe choroby krwi, znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji życiowej, na ich wniosek;
23. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami oraz statutowymi celami Fundacji;
24. rozpowszechnianie i propagowanie wśród społeczeństwa celów Fundacji;
25. inne formy działalności pozwalające czynnie realizować cele statutowe Fundacji.
II. Siedziba Fundacji:
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

III. Czas trwania Fundacji:
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

IV. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 i zostało sporządzone przy
założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy założeniu, że Fundacja nie
zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.
Zgodnie z wiedzą Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez
Fundację.
V. Zastosowane zasady i metody rachunkowości
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą
o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między
innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Księgi prowadzone są za pomocą komputera przy użyciu programu finansowo – księgowego oraz kadrowo –
płacowego firmy CDN OPTIMA.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich
nabycie koszty według następujących zasad:
a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
Składniki majątku o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, których wartość
przekracza kwotę 3.500,00 zł zaliczane są do majątku trwałego Fundacji.
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia
lub kosztów wytworzenia.
Odpisy amortyzacyjne dokonywane są przy zastosowaniu metody liniowej.
Stosowane stawki amortyzacyjne wynikają z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
b. Inwestycje krótkoterminowe
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
c. Zapasy
Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny
nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody
pierwsze weszło - pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia, zakupu lub
wytworzenia. Produkty w toku - wyceniane są w koszcie wytworzenia.
d. Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
e. Fundusz
Fundusz statutowy ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.
f. Rezerwy – pozycja nie występuje
g. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja dokonuje
czynnych rozliczeń międzyokresowych.
Fundacja dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy
(wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Fundacji przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania
związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób), których kwotę można
oszacować, choć data powstania jeszcze nie powstała. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się
przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług.
h. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

nie wystąpiły
i. Wynik finansowy
Na wynik finansowy składa się: wynik na działalności statutowej, wynik na pozostałej działalności operacyjnej,
wynik na działalności finansowej, wynik na całokształcie działalności. Fundacja stosuje metodę kalkulacyjną
pomiaru wyniku finansowego.
Przychody z działalności statutowej to kwoty uzyskane ze środków otrzymanych od darczyńców i osób
wspierających działania Fundacji oraz ze sprzedaży książek.

Sporządzono: Kraków, dn. 01.03.2017r.
imię i nazwisko osoby sporządzającej:
Katarzyna Niemojewska-Lemańska
Podpis…………………………………………

