FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA
UL. SZOSA BYDGOSKA 58
87-100 TORUŃ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NEUCA
DLA ZDROWIA
ZA 2013 ROK

Zarząd Fundacji Neuca dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu przedkłada poniżej sprawozdanie z
działalności Fundacji w 2013 roku, które zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności
fundacji ( Dz. U. NR 50 poz. 529).

1. Dane jednostki
Nazwa - FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA
Siedziba i adres - ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń
Aktualny adres do korespondencji: ul. Szosa Bydgoska 58, 87 – 100 Toruń
Adres poczty elektronicznej: kontakt@fundacjaneuca.pl
Data wpisu w KRS – 22.08.2013r.
Numer KRS - 0000474181
Numer REGON - 341472427
Dane dotyczące członków zarządu fundacji - Wiesława Herba - Prezes Zarządu, zam. ul. Migdałowa
50, 87-100 Toruń.
Określenie celów statutowych:
Nadrzędnym celem Fundacji, zbieżnym z głównym celem Narodowego Programu Zdrowia, jest
poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu.
Celami Fundacji są:
1. Promocja opieki farmaceutycznej i profilaktyki zdrowotnej;
2. Pomoc w dostępności terapii;
3. Zmniejszanie nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej;
4. Działania edukacyjne, profilaktyczne i informacyjne dotyczące podniesienia świadomości
zdrowotnej, zwłaszcza w zakresie najczęściej występujących schorzeń;
5. Współdziałanie z innymi jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia;
6. Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki lekarskiej i farmaceutycznej;
7. Działania na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej, również w zakresie geriatrii;
8. Działania na rzecz ochrony zdrowia;
9. Zwiększenie wiedzy i świadomości zdrowotnej społeczeństwa w celu poprawy kondycji
zdrowotnej i jakości życia - w szczególności: seniorów, matek i dzieci, młodzieży, osób
przewlekle chorych, niepełnosprawnych - poprzez działania o charakterze edukacyjnym,
aktywizującym, integracyjnym;
10. Zwiększenie dostępu do opieki farmaceutycznej - w szczególności: seniorów, matek i dzieci,
młodzieży, osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych;
11. Wsparcie merytoryczne i współpraca z farmaceutami na rzecz upowszechniania wysokich
standardów opieki farmaceutycznej.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach
finansowych
Zgodnie z § 9 pkt.4 i 5 Statutu dla realizacji celów Fundacja inicjuje i prowadzi Program Pomocy
Pacjentom, który polega na prowadzeniu akcji edukacyjnych z zakresu najbardziej powszechnych
schorzeń w społeczeństwie, poprzez produkcję i szeroką dystrybucję poradników oraz bezpośrednie
spotkania z Pacjentem. Wspomniane akcje Fundacja prowadzi
wraz z innymi podmiotami
funkcjonującymi na rynku ochrony zdrowia.
W związku z tym, iż 45 procent zgonów w naszym kraju jest spowodowanych chorobami układu
sercowo-naczyniowego, a ponad 30 procent Polaków choruje na nadciśnienie tętnicze, pierwszym
działaniem Fundacji była akcja z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia.
Fundacja w roku 2013 wydała poradnik „ Jak żyć z chorobami sercowo-naczyniowymi”, w nakładzie 60
tys. egzemplarzy, który trafił do Pacjentów za pośrednictwem aptek, poradni i innych organizacji
użytku publicznego biorących udział w akcji.
Poradnik uzyskał rekomendację Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Religi, oraz akceptację
wielu autorytetów z tej dziedziny medycznej.
Fundacja zorganizowała eventy dla Pacjentów w kilku miastach Polski: Poznaniu, Warszawie, Gdańsku,
Krakowie oraz w Łodzi, podczas których lekarze kardiolodzy wygłaszali prelekcje o czynnikach
zagrożeń, profilaktyce oraz sposobach leczenia.
Oprócz prelekcji Pacjenci mogli skorzystać z bezpłatnych badań pomiaru ciśnienia w placówkach
medycznych, oraz otrzymać kartę medyczną „Zdrowe Serce”, uprawniającą do wykonania badań
diagnostycznych połączonych z konsultacją kardiologiczną.
Mając na uwadze § 9 pkt.1 statutu, Fundacja zainicjowała mailing do Farmaceutów promujący opiekę
farmaceutyczną nad Pacjentem kardiologicznym, oraz mailing do pacjenta z zakresu profilaktyki
zdrowotnej układu krążenia.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W roku 2013 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

4. Odpisy uchwał zarządu Fundacji.
Uchwała w sprawie zasad ( Polityki ) rachunkowości – w załączeniu.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu
państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach
celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.
Otrzymane darowizny – 40.000,00 PLN
Odpłatna działalność reklamowa (przychody z tytułu odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach
celów statutowych) – 1.500,00 PLN
(Odpłatne działania reklamowe w poradnikach Programu Pomocy Pacjentom)
Koszty odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych - 57.134,46 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym – 3,21 PLN

Odpłatna działalność reklamowa (przychody z tytułu odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach
celów statutowych) – 1.500,00 PLN
* Odpłatne działania reklamowe w poradnikach Programu Pomocy Pacjentom - 1.500,00 PLN

6. Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty służące realizacji celów statutowych – 84.904,04 PLN
Koszty administracyjne – 6.751,91 PLN (usługi bankowe, czynsze i dzierżawy, usługi księgowe, opłaty
publiczno-prawne, ubezpieczenie)
Koszty działalności gospodarczej – 0,00
Pozostałe koszty – 0,03 PLN (pozostałe koszty operacyjne)
Razem poniesione koszty – 91.655,98 PLN

Koszty odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych - 57.134,46 PLN
* Koszty odpłatnych działań reklamowych w poradnikach Programu Pomocy Pacjentom - 57.134,46
PLN

7. Dane o:
a) Liczbie zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
W 2013 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników.
b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
W 2013 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników.
c) Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia
W 2013 roku Fundacja nie wypłacała wynagrodzenia członkom zarządu i innym organom
Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą.
d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
W 2013 roku Fundacja nie poniosła wydatków na wynagrodzenia z umów zlecenia.
e) Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek
W 2013 roku Fundacja nie udzielała pożyczek.

f)

Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
PEKAO S.A. – 9.442,21 PLN

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
W 2013 roku Fundacja nie nabyła obligacji i nie nabyła udziałów lub akcji w spółkach prawa
handlowego.
h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie
W 2013 roku Fundacja nie nabyła nieruchomości.
i)

Nabytych pozostałych środkach trwałych
W 2013 roku Fundacja nie nabyła pozostałych środków trwałych.

j)

Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych do celów statystycznych.

Aktywa
A. Aktywa trwałe
B. Aktywa obrotowe
Z tego:
Należności z tytułu dostaw i usług (bieżące)
Należności z tytułów budżetowych
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
Rozliczenia międzyokresowe

Kwota ( w zł.)

Pasywa
A. I. Fundusz statutowy
A. III. Wynik finansowy netto roku obrotowego
B. Łącznie zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Z tego:
Z tytułu dostaw i usług

Kwota ( w zł.)

0,00
24.515,14
1.845,00
13.103,22
9.442,21
124,71

2.100,00
-50.152,77
72.567,91
72.567,91

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym
tej działalności.
Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja dokonuje rozliczeń z budżetem z następujących tytułów:

1) Podatku dochodowego od osób prawnych,
2) Podatku od towarów i usług,
Deklaracje dotyczące wymienionych wyżej podatków składane były w obowiązujących terminach do
właściwych urzędów skarbowych. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami, w Fundacji nie wystąpiły
zobowiązania budżetowe.

10. Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Fundacji i o ich wynikach
W 2013 roku w Fundacji nie były przeprowadzone kontrole.

ZARZĄD FUNDACJI

