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I. Wprowadzenie
Fundacja Pomocy Ludziom Przewlekłe Chorym im. Henryki Gerber jest instytucją
charytatywną, która w 2010 nie prowadziła działalności gospodarczej.

II. Dane i organizacja jednostki
1. Fundacja Pomocy Ludziom
Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber
Siedziba Fundacji:
Ul. Pilczycka nr 148
54-144 Wrocław
Data wpisu do KRS: 24.02.2006
Nr KRS: 0000251624
REGON: 020240639
NIP: 894-28-56-337
2. Członkowie zarządu Fundacji:
Hanna Marzena Gerber – Prezes Zarządu
3. Rada Fundacji:
Iwona Maria Jakubiak – Przewodnicząca Rady
Ewa Karolina Matras – Członek Rady
4. Organizacja Fundacji
Fundacja w 2010 roku, z uwagi na mały zakres prowadzonych działań, nie
zatrudniała pracowników. Wszelkie sprawy związane z działalnością Fundacji
były prowadzone przez Prezesa Zarządu oraz członków Rady Fundacji. Księgi
rachunkowe prowadził podmiot zewnętrzny o następujących danych:
Biuro Usług Księgowych Agnieszka Mścisz, ul. Rakowa 40, 51-215 Wrocław,
posiadający świadectwo kwalifikacyjne Min. Finansów nr 13920/99.

III. Zasady, formy i zakres działalności statutowej jednostki.
1.

Cele statutowe

Podstawowymi celami działań Fundacji są:

1. niesienie wszechstronnej pomocy ludziom chorym,
2. wspierania bieżącej działalności zdrowotnej,
3. wspieranie rozwoju ochrony zdrowia,
4. wspierania rodzin poszkodowanych,
5. promocja zdrowia na terenie miasta Wrocławia, powiatu wrocławskiego i całego
kraju.

2. Cele statutowe realizowane są poprzez:
1. pobudzanie ofiarności publicznej, polegającej m.in. organizacji imprez
charytatywnych, aukcji, gromadzenie środków finansowych i zasobów
materialnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych z kraju i z
zagranicy,
2. udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia na terenie miasta Wrocławia i
powiatu wrocławskiego placówkom zajmującym się działalnością
profilaktyczną, leczniczą i opiekuńczą bez względu na formę prowadzonej
działalności
3. udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego osobom chorym oraz
pośrednictwo w udzielaniu i przekazywaniu wsparcia finansowego i
rzeczowego osobom chorym,
4. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, światem biznesu,
organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi w zakresie
wymienionym w celach działania fundacji,
5. zaplanowane jest również prowadzenie działalności gospodarczej, mającej na
celu pozyskanie środków z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.

IV. Informacje o działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle
Chorym im. H. Gerber.
2010 roku był kolejnym rokiem działalności Fundacji. Zarząd Fundacji nawiązywał
kontakt z innymi organizacjami, w celu realizacji zadań, zmierzających do niesienia
pomocy osobom przewlekle chorym, potrzebującym pomocy finansowej lub
rzeczowej, pozwalającej na poprawę stanu ich zdrowia bądź ułatwienia im
funkcjonowania w życiu codziennym. W roku 2010 przekazano, w formie wsparcia
rzeczowego następujące darowizny:
1/ przedmiot darowizny: Aminomix 1 Novum płyn inf. 1500 ml, 4 sztuki,
obdarowany: Teresa Jakimiuk, zam. we Wrocławiu
wartość darowizny: 400,72 zł

2/przedmiot darowizny: wózek inwalidzki
obdarowany: Piotr Żmija, zam w Świdnicy
wartość darowizny: 4 020,00 zł

Escape

N1054070,

1

szt.

V. Informacja dotycząca uzyskanych przychodów i poniesionych
kosztów w roku 2010
1. Łącznie Fundacja uzyskała w 2010 r. przychody w kwocie 19 353,05 zł.
Poniesione koszty wyniosły 9 865,52 zł. Struktura przychodów i kosztów została
przedstawiona poniżej.
2. Podział kosztów i przychodów Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. H.
Gerber

Na sumę kosztów, tj. 9 865,52 zł składają się koszty rodzajowe, obejmujące koszty
administrowania Fundacją w kwocie 5444,80 zł oraz koszty realizacji działań
statutowych wynoszące 4 420,72 zł, dotyczące przekazanych darowizn
przedstawionych w pkt. IV.
L.p.
Wyszczególnienie kosztów według rodzaju
I. Koszty rodzajowe
w tym:
1.
Zużycie materiałów i energii
w tym: energii
Usługi obce
3.
Podatki i opłaty
4.
Wynagrodzenia
5.
Świadczenia na rzecz pracowników w tym: składki z
tytułu ubezpieczeń społecznych
6.
Amortyzacja
7.
Pozostałe koszty

Wartość
5 444,80
0,00
0,00
5 154,80
290,00
0,00
0,00

Poniesione koszty w zakresie usług obcych w kwocie 5 154,80 zł dotyczą
następujących wydatków:

0,00
0,00

-

usługi księgowe – 2 928,00 zł
czynsz za wynajem lokalu, w którym mieści się siedziba Fundacji – 1464,000 zł
prowizje i opłaty bankowe – 518,80 zł
pozostałe usługi – 244,00 zł

Przychody uzyskane w 2010 r. wyniosły łącznie 19 353,05 zł, a ich struktura została
przedstawiona w niżej zamieszczonej tabeli.

Struktura
Przychodów
uzyskanych przez
Fundację
w 2010 roku

9 694,00
Wpłaty Fundatora
Darowizny pieniężne od podmiotów
gospodarczych

Dotacje i inne Darowizny osób fizycznych w wysokości
1%
uzyskane
Podatku
przychody

0,00
9 659,00

0,05

Odsetki od środków na rachunku
bankowym
RAZEM

19 353,05

VI. Informacje dotyczące zatrudnienia
Fundacja nie zatrudniała pracowników w roku 2010.

VII. Informacja o pożyczkach pieniężnych, lokatach bankowych, wartości
nabytych obligacji, udziałów, akcji oraz środkach trwałych.
Fundacja w 2010 r. nie nabyła akcji, udziałów i obligacji. Nie udzielała oraz nie pozyskała
pożyczek i kredytów.
Fundacja nie nabyła w roku 2010 nieruchomości ani innych środków trwałych.
Fundacja nie posiada również innych wartości aktywów i zobowiązań, których nie zawiera
sprawozdanie finansowe.

VIII. Dane o działalności Fundacji w zakresie zleconej przez podmioty
państwowe i samorządowych.
Fundacja w 2010 r. nie otrzymała zleceń w tym zakresie.

IX. Informacja dotycząca rozliczeń podatkowych Fundacji.
Fundacja składa zeznanie CIT-8 w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Fabryczna. Uzyskiwane
dochody, z uwagi na przeznaczenie ich w całości na działalność statutową, korzystają ze
zwolnienia podatkowego.

X. Informacja o kontrolach
W roku 2010 Fundacja nie była kontrolowana.

…………………………………..
/Hanna Gerber – Prezes Fundacji/

