
l_

nav ta (firma):

siedziba:
NIP:
REGON
forma prawna
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WłaŚciwy sąd prowadzący rejestr] ' . .

Sąd Rejonowy d|a Łil;i -,ŚródmieŚcie w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego'

Rejestr stowarzyszł-,- innycn organizacii.{*.ę:'r" i" zawodowych, fundacji i pub|icznych

t"it"oo* opieki idrowotnei, numei KRS 00004 1 8970

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorcÓw.

:"lilljJ:..;J;3"' dla osÓb z . wadami i chorobami serca oraz ich najbliższych,

ze szczegÓinym uwzględnieniem dzieci i młodzieiy;

o aktywizacja społecżn a popŻez. poo"j'o*"ni" działań wspierających i integrujących

na rzecz osÓb z wadami i chorobami serca, ze szczegó|nym 
- 

uwzg|ędnieniem dzieci

. is:ffiffi'Jnie działań w zakresie edukacji i pomocy społecznej na (zecz osÓb z wadami

ichorobami.","",'.,"zegolnymuwzg|ędnieniemdzieciimłodzieży;
. ochrona i Promocja zdrowia;
o udzie|anie po'oJv pr""owkom wychowawczym i opiekuńczo.wychowawczym ;

. ochrona i Promocja kultury;

. paeciwdziałanie,prob|emom społecznym i pokonywanie- barier związanych z codziennym

funkcjonowani"' "o.oo z wadjmi i ćńbrooańi serca oraz ich najb|iższych, ze szczegó|nym

uwzgiędnieniem dzieci i młodzieŻy;
.działa|noŚccharytatywnanarzeczosóbzwadamiichorobamisercaorazichnajb|iŻszych,ze

szczegó| nym uwig lęo nien iem dzieci i młodzieiy ;

. prop"lo*inie wiedzy o wadach. i chorobach serca;

. promocja iorganizac]a wolontariatu w zakresie wspomagania osób z wadami i chorobami serca;

. aktywne *.pi"."nJiozwoju i ro.uuoowy rcinir ńaroioiogii i Kardiochirurgii lnstytutu Centrum

Zdrowia Matki Polki w Łodzi'

1.Czastrwaniadziała|noŚciFundacjijestnieograniczony.

2.Sprawozdaniefinansowejestspoządzonezaokresod01.o1.2o15r.do31.12.2015r'

3. W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne spoządzające samodzie|nie

sprawozdania finansowe'

4. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okolicznoŚci i zdazenia, ktore

Świadczyłyby o istnieniu powaŻnych ,iii"iói o-ta t<ontyńńwania przez jednostkę działalnoŚci

w najb|ifszym okresie. Dlatego .p,"*o,j"nie sporządzono przy załoŻeniu, ie działa|nośÓ będzie

kontynuowana wokresie niełrotszym niŹ jeden rok od dnia bi|ansowego.

5. W okresie spoządzania sprawozdania finansowego nie nastąpiło połączenie jednostek.

6.Przyjętapo|itykarachunkowościwzakresie,wjakimustawapozostawiajednostceprawowyboru'

Rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze.

1. Rokiem obrotowym Fundacjijest rok kalendarzowy'

2, okresem sprawozdawczym l".t ostatni dzień roku ka|endarzowego, a|e zgodzie

z przyjętymi.iaśaoami poiityxi ,""nunxo*oŚci co miesiąc sumowane są obroty na kontach

księgowych księgi głowne1 i uzglo;l.ui:i-,.-a,,.nnikień oraz zapisami na kontach ksiąg

PomocniczYch.

Metody wyceny aktywów i pasywów.
1. Zasady Wyceny aktywow i pasywow opierają się

,l
na zasadach okreŚ|onych w ustawie '/ LzL

o rachunkowości.
2.AktywaipasywawyceniasięnierzadziejniŻnadzieńbi|ansowyWnastępującysRosÓ}r
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a) środki trwałe wycenia się według cen nabycia |ub kosztÓw wytwozenia, |ub wartości
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
(amońyzacyjne) z tym, że Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, wycenia się na podstawie
decyzji właściwego organu według wańoŚci okreŚlonych w decyzji, a otrzymane na
podstawie darowizny według ceny rynkowej na dzień otrzymania darowizny. WańośÓ
rynkową okreś|a się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczamitego
samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zuŻycia;
kosŹ wytworzenia obejmuje ogoł kosztów zeczywiście poniesionych przez Fundację od
rozpoczęcia budowy, montaiu, pzystosowania i u|epszenia Środka trwałego do dnia
przyjęcia do użytkowania. Według kosztÓw wytworzenia wycenia się podstawowe Środki
trwałe, pozostałe środki trwałe, wańoŚci niemateria|ne i prawne wytwozone we własnym
zakresie oraz środkitrwałe w budowie;
środki trwałe i wańoŚci niemateria|ne i prawne o wańoŚci wyższej od kwoty ustalonej w
ustawie z dnia 15 |utego 1992 r' o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2o01r.
Nr 54 poz. 654 ze zm.) tj. powyżej 3.500 zł' zwane da|ej podstawowymi Środkamitrwałymi,
pod|egają umarzaniu w rownych ratach (metodą |inową) na podstawie aktua|nego p|anu
amońyzacji według stawek amortyzacyjnych okreś|onych w ustawie o podatku
dochodowym od osob prawnych. Stawki te okreś|a się na dzień przyjęcia środka trwałego
do uŹytkowania. Amońyzację na|icza się jednorazowo za okres całego roku na koniec roku
obrotowego. Nie umaza się gruntÓw oraz dÓbr ku|tury;
na dzień bi|ansowy podstawowe środki trwałe oraz wańości niemateria|ne i prawne
o wańości powyżej 3.500 zł (z wyjątkiem gruntow, ktore nie podlegają amońyzacji)
wycenia się w wańości netto tj. po pomniejszeniu odpisÓw amortyzacyjnych usta|onych na
dzień bi|ansowy;
jeze|i Środki tnivałe u|egły u|epszeniu (pzebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji
|ub modernizacji), to wartoŚÓ początkową tych środków powiększa się o sumę wydatkow
na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie częŚci składowych |ub peryferyjnych'
których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Srodki trwałe uwaŻa się za
u|epszone, gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę' rekonstrukcję,
adaptację |ub modernizację w danym roku budżetowym przekracza 3.500 zł, a wydatki te
powodują wzrost wańoŚci uŻytkowej w stosunku do wartoŚci z dnia przyjęcia środka
trwałego do używania' Pzebudowę, modernizację itp', ktore nie spowodowały wzrostu
wańości użytkowej obiektu w porównaniu do posiadane1przez niego w momencie oddania
go do uzywania, uwaia się za remont;
pozostałe Środki trwałe to takie środki, które umaza się jednorazowo, przez wpisanie
w koszty w miesiącu przyjęcia do używania o wańości początkowej poniiej 3500 zł netto;
pozostałe Środki trwałe w uiytkowaniu, ktÓrych jednostkowa cena nabycia jest większa
|ub rowna 1000 zł, pod|egają ewidencji i|ościowo-wańoŚciowej;
zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czy|i
łącznie z odsetkami na|iczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od
kontrahentow. odsetki od zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, |ecz
nie póŹniej niz na koniec dnia kaidego kwańału;
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wańoŚci
nominalnej. Środki pienięzne wyrażone w walutach obcych, wycenia się na dzień
przeprowadzenia operacji, w wańości nominalnej przeliczonej na złote po|skie według
kursu zakupu |ub kursu sprzedaŻy d|a danej wa|uty na dzień przeprowadzenia operacji
wa|utowej, stosowanego przez bank, z ktorego usług korzysta Fundacja.

Ustalenie wyniku finansowego
Ewidencja kosztów.
D|a rozliczenia kosztow realizacji zadań statutowych Fundacji ewidencjonuje koszty
w układzie ka|ku|acyjnym - konta zespołu 500, stosuje d|a kazdej dotacji odrębne konto
anaIityczne i subanalityczne według potrzeb roz|iczana dotacji.
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Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansoweg o za2015 r.

l. Wijaśnienia do bilansu.
r Jednostka nie posiada/posiada gruntów w uzytkowaniu wieczystym.o Jednostka nie posiada/posiada Środków tnłałych, uzytkowanych na podstawie umÓw

leasingowych, najmu, itp.. Jednostka nie posiada/posiada zobowiązań wobec budzetu państwa |ub jednostkisamoządu
terytoriaInego z tytułu uzyskania praw własności budynkow i budow|i.

Na rozliczenia międryokresowe przychodów składają się następujące kwoĘ:o 110'724,64 zł _ darowizny ce|owe z przeznaczeniem na zakup ptuio-sercao w tym 48.602,45 zł - zakupiono i wydano sprzęt z magazynudo |CZMP w 2015 r',puekazanie umową darowizny w 2016 r'. 1.474,40 zł _ darowizna ce|owa z przeznacze!!9m na WyposaŻenie K|iniki Kardio|ogii lcZMP,
zakupiono spzęt w 2015 r,, pzekazanie do K|iniki Kardiblogii ICZMP n".tą|i' zoto 

'.l|. Wyjaśnienia do rachunku zysków istrat:. darowizny na działa|nośÓ statutową -. darowizny ze wskazanym celem statutowym
w tym: darowizny na zakup płucoserca
w tym: darowizna od Fundacji Radia ZET

. 1o/o

. Pzychód z działaIności gospodarczej

. Pzychody finansowe (rÓżnice kursowe od wyceny
rachunku waIutowego na dzień bilansowy)

/fundaciaMamy 
Serce

L' :q/tarta Klimanek

Czlonek Zarzqdu

56.339'55 zł
671.301,24 zł
495.675,64 zł
171.000,00 zł
53.295,04 zł
1.695,80 zł

58,18 zł

Na przychody wykazane w C|T.8 składają się:o darowizny otrzymane w 2015 r.:
w tym: na działa|nośÓ statutowa
w tym: na płucoserce
w tym: Fundacja Radia ZET
w tym: z innym wskazanym celem

. 1o/o

o przychód z dział.gospodarczej

RAZEM PRZYCHOD PODATKOWY

. 233.531'64 zł. 56.339,64 zł- 92,00 zł- "|71.000.00 zł- 6.100,00 zł- 53.295,04zł. 1.695'80 zł

. 288.522,48 zł

l|l' Nie omówiono zagadnień dotyczących rachunku przepływów pien|ężnych, gdyż jednostka
w roku obrotowym nie miała obowiązku sporządzanla iego sprawozdańia. 

.
!V. objaśnienia niektórych zagadnień osobowych.

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

V.

vt.

vil.

Wyszczególnienie Pneciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi: w tym: 1

Zarząd 0
Administracja

1
Pracownicy na stanowiskach robotnlczvch: 0
ogołem:

1

objaśn ien ia n iektórych szczegótny ch zdarzeń.
Zdarzenia szczegó|ne n ie wystąpiły.
Nie .omówiono zagadnień dotyczących grup kapitałowych, gdyż nle wystąpiły onew roku obrotowym.
Nie omówiono zagadnień dotyczących łączenia spółek, gdyż nie wystąpiły onew roku obrotowym.

V||l. Jednostka nie jest w posiadaniu innych informacji nie wymienionych powyżej, które to
:l.1gjll..:.::._"liy. :p"sób wpłynąć n-a ocenę sytuicji malątrowej'ń;;";;;;'ł* il";k

{
;'

!

I

i

fina
lśsiw,czak



Rachunek zysków i strat 1wariant ka|ku|acyjny)

na dzień 31.,|2'20,|5

Pozycja Wysfczegó|nienie
Kwota za popżedni rok

oorotowy
Kwota za bieżacy rok

obrotowy

2014 2015
A. Przychody netto ze spaedaży produktów, usług, towarów i materiałów, w Ęm: 17 668.00 1 695,80

od iednostek powiąfanych 0,00 0,00

t. )rzychody netto ze spfzedaŹy produktÓW i usług 1 7 668,00 1 695.80

il. rrzychody netto ze sprzedaży towarÓW i materiałóW 0,00 0,00

B Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: 15 258,59 40d,00

|ednostkom powiązanym 0.00 0,00

I. Koszt WYtwoŹenia sprzedanych produktóW i us,ług 1Ę 
'ĘA 

Ęo 400.00

il. Wańość sorzedanvch towaróW i materiałów 0,00 0,00

c. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 2 409,41 1 295,80

D. KoszĘ sprzedaży 0,00 0,00

E. Koszty oqó|ne go zarządu 0,00 0,00

F. Zysk (strata) ze sprzedaĄ (c-D-E) 2 409.41 1295.$0

G. Pozostałe przychody operacyjne 52 244.80 780 935,92

L ZYsk ze zbycia niefinansowych aktylvÓW tMałych 0,00 0,00

il. P|^lchodY z działalności statutowej 52244.80 727 844,88

1. Dotacje i granty 0,00 0,00

2. składki członkowskie 0,00 0,00

? Zbiórki pubIiczne 0,00 0,00

4. Darowizny 52 244,80 727 640,88

Pozostałe 0,00 0,00

ilt. lnne przychody operacyjne - 1 % 000 53 295,04

H. Pozostałe koszty operacyjne 74 991,55 691 903.84

t. Strata ze zbycia niefinansowych aktywóW tMałych 0,00 0.00

il. ĄktuaIizacja Wartości aktywóW niefinansowych 0,00 0,00

ilt. (osztv działaIności statutowej 74 99'1,5s 691 90A84

1 (oszty dotacji i grantów 0,00 0,00

2. (oszty adm inistracyjne 7 493,94 I 525,13

Zuiycie materja,łóW i energii 518,16 I 1?A OO

b. Us,ługi obce 6 448.14

c. Podatki i opłaty 670 00 140,00

d. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne Świadczenia 750,00 1 800,00

e. Amoftyzacja 0,00 0,00

ł Pozosta,łe 0,00 0,00

3. Pozostałe kosztv Statutowe 67 497,61 682 378,71

tv. Inne kosztv ooeracvine 0,00 0,00

t. Zysk (strata) z działa|ności operacyjnej (F+G-H) -20 337,34 90 327,88

J. Przvchodv finansowe 835,14 58;18

t. )vwidendy i udziaty w zyskach, w tym: 0,00 0.00

od iednostek oowlazanvch 0,00 0,00

il. Odsetki, w tym 835,1 4 0,00

od jednostek powiązanych 0.00 0.00

ilt. Zysk ze zbycia inwestycji 0.00 0,00

tv. Ąktualizacia Wartości inwestycji 0,00 0,00

|nne - rÓżnice kursowe 0,00 58,1 8

K. Kosztv finansowe 182,44 0,00

Odseiki, w tym 182.44 0,00

od jednostek powiązanych 0,00 0.00

lt. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0.00

ilt. Aktualizacja Wartości inWestycji 0,00 0,00

IV lnne 0,00 0,00

L. Zvsk (strata) z działalności qospodarczei (l+J-K) -'t9 684,64 90 386,06

M, Wvnik zdarzeń nadzwyczajnych (M.|.-M.||') 0,00 0.00

ayski nadzwyczajne 0,00 0,00

il. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

N. Zysk (strata) brutto {L*l-M) -19 684.64 90 386,06

o. todatek dochodowy 0,00 0,00

P. Pozostałe obowiązkowe zmnieiszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00

R. Zysk (strata) netto (N-O-P) -19 684.64 90 386,06
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BILANS
Sporządzony na dzień:

,3, 1,-, 1,2,-, 2, 0, 1, 5'

jednostka obliczenlowa'

AKTYWA
stan na

31.12.2:014 31 12.2015

0,00 0,00
A. Aktywa trwałe

,vańości niematerialne i prawne 0,00 0,00

'I Kosztv zakończonych prac rozwojowycn

2. Wańość firmy

Inne wańości nlemateria|ne i prawne

A
ńlczffi.a Wańoścl niematerialne i

prawne

il. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0.00

0,00 0,00

L srodki trwałe

-grunty 
(W tym prawo użytkowan|a

wieczvstego gruntu)

o.)
bl'rdy"-il"kab i obbkty iniynierii

lądowej iWodnej 

-

Urządzenia techniczne i maszyny

o) Środki transportu

inne środki tNvate

, Środki trwałe W budowie

3. Zarlczui na Środki trwałe W budowie

NaIeżności długoterminowe 0,00 0,00
1il.

1 od lednostek powiązanych

od pozostałych jednosteKz,
0,00 0,00

tv. nwestycje długotermlnowe

NieruchomoŚci1

2. Wańości niemateria|ne i prawne

Długotermi nowe aktyw1 f il3nsowe 0,00 0,00

0,000,00iednostkach poWiązanycn

udziały Iub aKcje

inne papiery WańoŚc|owe

udzielone PozVczKl

ńe długoterminowe aktywa

flnansowe

o) w pozostatych jednostkach 0,00 0.00

udziały lub akcje

inne papiery wartosclowe

udzieIone poŻyczK|

inne długoterminowe aKtywa

finansowe

A

V.

lnne inwestycje długotermlnowe

fu-ot"tmino*"rozliczenia
miedzvokresowe

0,00 0,00

1
Fxty*" r tytutu odroczonego podatKu

dochodowego

2.

B.

Inne rozllczenia międzyoKresowe

Ąktywa obrotowe 640 689,00 231 190,56

0,00 1 474,40
t. Zapasy

1 Materiary

Połprodukty i produkty W toku2.
I 474.40

ą

A

Produktv qotowe

Towary

5 Zaliczki na dostavvv

PASYWA 31j22014: 31.12.2015

27 943,46 1',18 329,52
A. Kapitał (fundusz) własny

Kapitał (fundusz) podstawowy 3 000,00 3 000,00

lt.
Ń--atezne wptaty na kapitał podstawowy

(wie|kość ujemna)

I ll.
ila-*Elaxcaxc jąwtasne(wie|kośĆ

ujemna)

tv. Kapitał (fundusz) zapasowy

V. Kapitał (fundusz) z aktuaIizacji wyceny

vl.
Fozo.stał" kapitały (fundusze)

rezerwowe

vll. zysk (strata) z |at ubiegłych 44 628,10 24 943,46

vlll. Zysk (strata) netto -'19 684,64 90 386,06

tx.
]dpi"y..y"k"netto w ciągu roku

)brotowego (wieIkośĆ uiemna}

B. zobowiązania i rezerwy na zobowiązanii 612745,54 112 86{,04

0,00 0,00
L Rezerwv na zobowiązania

ńa_erua . Mułu odroczonego podatku

dochodowego1

Z.
ffioc.enia emerytalne i 0,00 0,00

długoterminowa

krótkoterminoWa
0,00 0,00

długotermtnowa

krótkotermInowa
0,00 0,00

ll. zobowiązania długoterminowe

I iA.lnoŚtek oowiazanvcn

0,00 0,00
z, Wobec pozostałych jednosteK

kredyty i poŻyczKl

o)
z tytu,łu emisji dtużnych papierÓW

wartoŚciowycn

inne zobowiązania fi nansowe

o) inne

lll. zobowiązania krótkoterminowe 6 437,26 662,00

0,00 0,00
1 Wobec iednostek powiązanych

7frutu oost"* i usług, o okresie

WymagaInoŚci:
o,oo I o,oo

do 12 miesięcy

powYŻej 12 miesięcy

b) lnne

Wobec pozostałych jednostek 6 437,26 662,00

kredyty i poŻyczKt

o)
fllu emis;i dłużnych papierÓW

wartoŚciowych

inne zobowiązania finansowe 140,93

fu *u-o osa* i u słu g, o okres ie

WymagaIności:
6 296,33 : 615,00

o)

do 12 miesięcy 6 296,33 615,00

oowŻei 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

1
e)

zobowiązania WeKs|owe

ffilidatkó*, ceł, ubezpiec4eń i

innych Świadczeń

47,00

n) z tytułu Wynagrodzeń

ł,:



i|. lHaleznosci krótkoterminowe 90,00 48 692,45

1 Na|eŻnoŚci od jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) -z 
q^ułu dostaw i usług, o okres|e

Spłaty:
0,00 0,00

do 12 miesięcy

powŻej 12 miesięcy

b) lnne

a NaleŻności od pozostałych jednostek 90,00 48 692,45

a)
Twuoo.u*iusług'ookresie
sFary:

0,00 0,00

do 12 miesięcy

poryjzej 12 miesięcy

b)

z q^ułu podatków, dotacji' ceł'

ubezoieczeń społecznych t

zdrowotnych oraz innych świadczeń

rnne 90,00 48 692,45

d) dochodzone na dlodze Sądowe]

il1. Inwestycie krótkoterminowe 640 599,00 181 023,71

1 KrÓtkoterminowe aktywa finansowe 640 599,00 181 023,71

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0,00

udziały |ub akcje

inne papiery Wańościowe

udzielone PozYczKl

irrne krótkoterminowe aktywa

finansowe

m W pozostałych jednostkach 0,00 0,00

udziały Iub akcje

WańoŚciowe

udzielone poŻyczkI

inne krÓtkoterminowe aKtywa

finansowe

środki pienięine i inne aKtywa

oienieŻne
640 599,00 181 023,71

środki pienięine W Kasle I na

rachunkach
640 599,00 181 023,71

inne środki pieniężne

inne aktywa pienięzne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

lv.
ffiIlótrótkoterminoweroz|iczenia
międzyokresowe 

-Aktywa razem 640 689,00 231 190,56

.'1 {-. '{-' . . . . . . . . iri. . ; -.ę" - - ł.''.: i - - - -. - - -. - .- . :... - . - . . - -

Data i podpis kierownika iednostki

rachunkowYch

-.;ł,..-.i;!. 
jar r"tl1l:


