SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

ZA ROK

2015

FUNDACJI ROZWOJU KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII WAD WRODZONYCH
SERGA INSTYTUTU CENTRUM zDRoW|A MATK! PoLKl W ŁoDz! ,,MAMY sERcE''

Podstawa prawna :ustawa z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. u.
46,po2.203).

z

1991r.,Nr

Do sporządzenia niniejszego sprawozdania zastosowano przepisy rozporządzenia Ministra
Sprawied|iwoŚci z dnia 8 mĄa 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z
działalnościfundacji (Dz. U. Nr 50,poz'529)

Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRs, REGON, skład
zarządu, ceIe statutowe Fundacji.
Nazwa: Fundacja Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,, Mamy Serce''
siedziba: ŁódŹ
adres: u|. Rzgowska281l2B9, 93-338 Łódż.
data wpisu do KRS. 24.04.2012r
numer KRS:0000418970
Skład Zarządu Fundacji ,,Mamy Serce'':
1.Ewa Leszczyńska
2.

- Kasprzyk-Prezes

Zarządu

Krystyna Kornacka -Kopa|a -Wiceprezes Zarządu

3.Marta K|imanek - Członek Zarządu

Cele statutowe Fundacji:

1. niesienie pomocy dla osob z wadami ichorobami serca orazich najblizszych, ze
szczego|nym uwzględnieniem dzieci i młodzieŻy;

2.

3.

aktywizacja społeczna poprzez podejmowanie działań wspierających i i
integrujących na rzecz osób z wadami i chorobami serca, ze szczego|nym
uwzg|ędnieniem dzieci i młodzieŻy;
podejmowanie działań w zakresie edukacji i pomocy społecznej na rzecz osób z
wadami i chorobami serca, ze szczegó|nym uwzględnieniem dzieci i młodzieŻy;
ochrona i promocja zdrowia;
udzie |a n ie pomocy p |acÓwkom wychowaw Czy m i op ieku ńczo wychowawczym
ochrona i promocja kultury;

;
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11'aktywne wspieranie rozwoiu,i rozbudowy
Klinik
Kardiologii i Kardiochirurgii
'
lnstytutu
t

ll.

;il;

Centrum Zdrowia Matki polki w

i

t"'ari:

Zasady,formyizakresdziała|nościstatutowej

Zasady i metody działania
1' wspieranie rozbud owy oraz mo{egizację
Klinik Kardio|ogii i Kardiochirurgii
lnstytutu
Centrum
polski
Zdrowia
Matki
_
* foJri
2. finansowanie stype.ndiów socja|nych
oraz*uń*v"h
dla osób zajmujących się
problematyką wad i chorob sórc";
^
3' finansowanie udziału w szkoleniach, spotkaniach,
odczytach, seminariach i
konferencjach dla osób zajmujących .ię p."ooi"ń]tvtą
wad i chorób serca;
4. organizacji roŻnorodnych łol.m wypo czynkudla
osób
z
wadami i chorobami serca
oraz ich opiekunów przy Wspołudziale peisonetu_'Jy".n"go;
5. świadczenie pomo cy organizacyjnej,'rinansowe1
,
,'|)"",o,"ilub prawn ej na rzecz
osÓb z wadami i chorobańi serca:
6. organizowanie rehabilitacji kardiolog
icznej i podejmowanie działanw kierunku
polepsza n ia jakości'Ży cla pacjentów po
opeiacjach ka rd ioch iru rg icznych
.kardio|ogicz'nej
7. organizowanie rehabilitacji
ióóJ"i'"* anie działań w kierunku
polepszania jakościiycia ośobz wadimi
i ór'ó'oń",ńi
8. wspieranie pracrozwojowy ch oraz
baoań nau[o*v"n"",.";
wchodzących w zakres
Klinik Kardiológiil Kardiochirurgii |iliyi;ii
Centrum
z,'aioiiaMatki Polki
*.|13f,ci
;
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18' wspótpracę z instytuójami krajowym i
i zagranicznymi, organami administracji
pa ństwowej i sa morządowej
oraź ośobam i iorgan i zL,cianip rowadzącym i
działalnośćw zakresie objętym celami Fundacji.
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Zakres działalnościstatutowej Fundacji w 201 5r'
1' organizacja uroczystoŚci p-rzekazania aparatu. do krązenia pozaustrojowego
d|a K|iniki Kardiochirurgii lCZMP orazpozostałej apaiatury.Jpec;atistycznej
zakupionej w ramach zebranych pieniędzy od darczyncóń -.-('"j
2015)
2' Udział w Festiwa|u Łodzian
w
ramach
Centrum
Promocji
i
,Z?9|g?1owańycn
Rozwoju lnicjatyw obywatelskich--20.06
. źols u|. Piotrkowska Łodi_pokazi
nauka resuscytacji dorosłych i niemow|ąt, konkursv plastvcin"
or"
odwiedzających stoisko.
3. Dzien Serca -27 '1o'2015- u|. Piotrkowska ŁÓdż- wraz zwolontariu szami
oraz
szkołą podstawowąze szpitala Centrum Zdrowia Matki Po|ki
zajęcia
plastyczne dla dzieci, pokazy.resuscytacji na fantomi;
dzń;ięcym. Szkolenie
dorosłych i dzieciw udzie|aniu pien,vśzej pomocy
4. Dzien pluszowego Misia - 26. 11.2015'wrazze studentami medycyny
zrzeszonYmi w IFSMA odwiedziny pacjentów Klinik Kardiologiil (aioióchirurgii
i wspolne czytanie bajek
5' Wieczór mikołajkowy dla pacjentÓw K|inik Kardiologii i Kardiochirurgii pod
patronatem -rvP ŁódŹi z udziałem studento* _
*oiontariuszy Iisunwspó|ne kolędowanie, wykonywanie ozdob i kańek świątecziych.
Upominki
od św.Mikołaja
6. organizacja regu|arnych wizyt w świet|icy K|iniki Kardiologii wo|ontariusza
Fundacji _ organizacja czasu oraz zabaw dzieciom p,'eo!*";ącym
W Klinice
Kardiologii
Na potrzeby Klinik Kardiochirurgii i Kardiologiiw roku zolszakupiono:
-aparat do krązenia pozaustrojowego( 452 555,64 zł)
-głowicę przezprzełykową wraz z dyskamioraz instalacją
systemu
archiwizacyjnego(1 45 000 zł')
-aparat do hemofi|tracjityp Prismaf|ex (69 12O zł)
- ławki do

poczeka|ni o. kardiologii(269zł),

-cieplarka(9 3962t),
-pozycjonery ze|owe (11 957,33zł),
-pompa strzykawkowa ze stacją dokującą i wozkiem jezdnym(1

3

176zł),

-3 pu|soksymetry wypoŻyczane pacjentom( 3000zł),

-krzesło obrotowe( 12O5zł),
-materce stosowane podczas zabiegÓw w krązeniu pozaustrojovvym
(3672

zł),

-nak|ejki na Ścianę do gabinetu zabiegowego( 398zł),
-

ŻaluĄe d|a

o.

kardio|ogii

1

45, 99zt)

Na zabiegi rehabilitacyjne i opiekę med. uczestników turnusu rehabi|itacyjnego
d|a
dzieci po operacjach serca wydano 6900zł.
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Dodatkowo zakupiono artykuty papiernicze, które posłuiyłychorym dzieciom
do
zalęć p|astycznych oraz na potrzeby uczestnictwa fundacji w róznego rodzaju
wydarzeniach okoIicznościowych.

Główne zdarzenia prawne w działalnościFundacji o skutkach finansowych.
Fundacja podpisała umowy:
1.Umowy darowizny

z

|nstytutem CZMP w Łodzi. Przedmiotem darowizny były:

-aparat do krązenia pozaustrojowego o wartości 452 555,64 zł
-głowicę przezprzełykową wraz z dyskamioraz insta|acją systemu archiwizacyjnego
wartoŚci 145 000 zł.
-aparat do hemofi|tracji typ Prismaf|ex o wańości 69 12O zł
2.Umowa darowizny z Fundacją Radia ZET _ przedmiotem darowizny jest kwota
171 000 zł przeznaczona na zakup sprzętu medycznego w postaci sondy
przezprzetykowej , aparatu do hemofiltracji oraz modutu do krąŻenia
pozaustrojowego.
5.Umowa darowizny z cegedim Group poland- przedmiotem darowizny jest
kwota 2 100zł z przeznaczeniem na ce|e statutowe'
6. Umowa darowizny z IMS Health rechnology solutions poland sp. z o.o.na kwotę
,t0
000zł z przeznaczeniem na cele statutowe'
T.Umowa darowizny z ElTur-Senvis na kwote 1 000zł z przeznaczeniem na zakup
pulsoksymetru
8.Umowa darowizny z PZU na kwotę
pulsoksymetru.

1OOO

z przeznaczeniem na zakup

9.Umowa darowizny rzeczowej z Gminą K|eszczów
pulsoksymetr.

||l.

-

przedmiotem darowizny był

Działalnośćgospodarcza

Cały doch od z działa|noŚci gospodarczej o wartości 1 295,Bo zł przeznaczono na
cele statutowe.
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Uchwaty organów Fundacji

1.Uchwała Rady Fundacji nr1t2O15z dn.09'06'2015r o pozytywnym zaopiniowaniu
sp rawozd an ia merytoryczneg o i f n ansowego za rok 20 1 wraz z protokołem z
zebrania Rady Fundacji.
i

V.

lnformacje o wysokości uzyskanych przychodów (za rok obrotowy 2015)

P rzych

ody z działa|ności statutowej

n

727 640,88

ieod płatnej

1 695,80

Przychody z działa|nościgospod arczej

58,18

Przychody finansowe

729 394,86

Łacznie przychodv:
Informacja o poniesionych kosztach

:

682 378,88

Koszty rea|izaĄi zadań statutowych

I525,13

Koszty adm nistracyj ne zadan statutowych
i

400,00

Koszty działa|nościgospodarczej
Koszty finansowe (roznice kursowe)

Łacznie kosztv:

Vl.

Dane o:

1.

liczbie osob zatrudnionych (umowa cywilnoprawna)

2.

łącznej kwocie wynagrodzeń

3.

wysokoŚć rocznego Iub przeciętnego wynagrodzenia
wypłaconego członko m Zarządu

1 osoba

nie dotyczy

4. wydatkach na Wynagrodzenia z umÓw z|ecenie (o dzieto)

w ramach dziatalności gospodarczej

nie dotyczy

5.

poŻyczkach pienięznych

6.

kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych (stan na 31 .12'2015)
A|ior Bank Społka Akcyjna

Opis rachunku:
Konto ogo|ne (głowne)

saldo
167 644,32

Rachunek pomocniczy

2 943.37

7.

Fundacja nie nabyła ob|igacji, akcjiw okresie roz|iczeniowym'

8.

Fundacja nie nabyła nieruchomości w okresie roz|iczeniowym.

9.

10.

Euro

Fundacja nie nabyła środków tn,vałych w okresie roz|iczeniowym na własne

potrzeby.

Wańości aktywow i zobowiązań fundacji ujętych we właściwychsprawozdaniach
finansowych

AKTYWA

231 190.56

A. Aktywa trwałe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

|.
ll.

Waftości niemateria|ne iprawne
Rzeczowe aktywa trwate
||l. Na|eznościdługoterminowe
|V. Inwestycje długoterminowe
V' Długoterminowe roz|iczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe

L

231 190,56

||.

Zapasy
Nalezności krotkoterminowe

1 474,40
4g 692,45

lV'

nwestycje krótkote rm nowe
c. Srodki pienięzne
Krótkoo k resowe r oz|iczenia

181 023,71
0,00
0,00

l

i

m

iędzyo kres owe

PASYWA

l.

Fundusze własne

1',18

Fundusz statutowy
Zysk z lat ubiegtych
Wynik finansowy netto (strata) za rok obrotowy
A. Zobowiązania i rezenvy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiąza n ia dłu goterm nowe
Zobowiąza n ia krotkote rm n owe
c. lnne zobowiązania finansowe
d. Ztytułu dostaw iusług
tv. Rozliczen ia m iędzyokresowe
a. Inne roz|iczenia międzyokresowe
i

i

329,52

3 000,00
24 943,46
90 396,06

112 961,04
0,00
0,00
662,00
0,00
,00

112199,04

1 1.

12.

dane o działa|nościz|econej fundacji przez podmioty państwowe
nie dotyczy

i

samorządowe

informacje o rozliczeniach fundacji. z tytułu cią Żących zobowiązań podatkowych,
a takŻe informacji w sprawie sktadanych deklaracji podatkowych.

V|!. Działa!nośćgospodarcza
Cały dochod z działa|nościgospodarczej o wańości1295,80 zt przeznaczono
na cele
statutowe Fundacji.

Fundacja terminowo roz|icza się z budzetem z tytutu zobowiązań podatkowych
składa dek|aracje podatkowe zgodnie

z

i

obowiązującymi przepisami (c|T)

W okresie sprawozdawczym w fundacji nie była przeprowa dzana kontro|a.

Łódż, dn.07'06.2016r
ZatwierdziłZarząd po pozytywnym zaopiniowaniu przezRadę Fundacji na podstawie
uchwaty Rady Fundacji nr1l201O
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Członek Zarządu

