I.
Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”
91-437 Łódź, ul. Kościelna 6
data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – 15.05.2003 pod numerem 0000161880
REGON 473161308

Skład Zarządu Fundacji:
Prezes Zarządu
Izabela Jachim-Kubiak
Wiceprezes Zarządu
Bogdan Swoboda
Członek Zarządu – Główny Księgowy
Janina Kubiak

Cele statutowe Fundacji
Fundacja została powołana w celach:
1. Niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym i chorym;
2. Udzielania pomocy szpitalom i placówkom medycznym, domom dziecka i innym ośrodkom
niosącym
pomoc
dzieciom,
ich
rodzicom
lub
opiekunom
znajdującym
się
w trudnych sytuacjach Ŝyciowych;
3. Świadczenia pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Przedmiot działalności statutowej nieodpłatnej organizacji poŜytku publicznego:
85.32D – pomoc społeczna, pozostała, bez zakwaterowania
85.14. – działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
63.30 – działalność związana z turystyką
92.3 – inna działalność artystyczna i rozrywkowa
Przedmiot działalności statutowej odpłatnej organizacji poŜytku publicznego:
63.30 – działalność związana z turystyką
92.3 – inna działalność artystyczna i rozrywkowa

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do
prawidłowej diagnostyki lekarskiej;
2. WyposaŜanie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny;
3. Zakup bądź zbiórkę Ŝywności i przekazywanie jej na potrzeby osób będących podopiecznymi
Fundacji;
4. Zakup niezbędnych leków dla podopiecznych Fundacji;
5. Organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych w placówkach świadczących
pomoc dzieciom;
6. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom zaliczonym do grona podopiecznych Fundacji;

7. Organizowanie i prowadzenie punktów bezpłatnego Ŝywienia;
8. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
9. Organizowanie sympozjów, kongresów, kursów , szkoleń i wykładów związanych z problemami
dotyczącymi osób zaliczanych do grona podopiecznych Fundacji;
10. Organizowanie oraz finansowanie kolonii, zjazdów, wycieczek, obozów dla podopiecznych
Fundacji;
11. Współpraca z organizacjami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i
fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i za granicą;
12. Podejmowanie innych czynności i środków działania.

II.
Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych w roku 2007 roku
1. Realizacja nieodpłatnej działalności zadań statutowych :
Fundacja wydatkowała kwotę


dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i rehabilitacji dla
Podopiecznych Fundacji.

491.373.20 zł.
165.122,00

Z tej formy pomocy korzystały głównie dzieci z poraŜeniem mózgowym
wyjeŜdŜając na turnusy rehabilitacyjne:
- w ośrodku Powiatowego Centrum rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnym –
(9 turnusów - 219 dzieci)
- OW „Neptun” w SianoŜętach- (2 turnusy 81 dzieci)
- oraz w ośrodkach indywidualnie wybranych przez uczestników.


zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla 15 dzieci (wózki
rehabilitacyjne, aparaty słuchowe, agregat prądotwórczy, inhalator, monitor
oddechu, komputerowe programy logopedyczne, materace masujące,
obuwie ortopedyczne)
 zakup leków i artykułów opatrunkowych dla dzieci
 zakup artykułów spoŜywczych / przemysłowych do paczek
okolicznościowych dla rodzin o niskich dochodach
 wypoczynek dzieci i młodzieŜy – kolonie
Dofinansowano kolonie letnie dla:
- 300 dzieci w Ustroniu Morskim na 5 turnusach w okresie 24.06-30.08.2007r.
- 134 dzieci w Rogoźnie na 3 turnusach w okresie 08.07-18.08.2007r.
- 70 dzieci w Lewinie Kłodzkim na 2 turnusach w okresie 14.07-10.08-2007r.
Z w/w wypoczynku korzystały dzieci z:
- Domów Dziecka z Łodzi Nr 4,7,9, Kłobucka, Dębinek, Chorzenic, Bochni,
Bystrzycy, Dąbrówki, Studzieniec i Komornik
- Rodzinnych Domów Dziecka z Łodzi, Bukowca, Okonka, Szczecina, Poznania i
Ogorzelczyna
- MOPR w Poznaniu, Pogotowia Opiekuńczego w Łodzi, ZPOWiK w SkarŜysku,
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach, Świetlicy Środowiskowej w
Górkach
 imprezy okolicznościowe
- impreza z okazji „Dnia Dziecka” dla dzieci z Domu Dziecka w Dąbrówce;
- świąteczna impreza Mikołajkowa z przedstawieniem dla dzieci z ubogich rodzin
w Teatrze Nowym plus paczki.
 sprzęt na wyposaŜenie 11 Domów Dziecka

11.771,89

3.969,95
14.518,39
253.810,00

18.036,97

24.144,00

2. Pozyskiwanie darów rzeczowych od Firm – Sponsorów, aby moŜna z nich było przygotować
m. in. paczki świąteczne, pomóc placówkom medycznym i domom dziecka.
 łącznie pozyskano darów rzeczowych na kwotę
175.853.39 zł.
Beneficjentami tych darów byli m. in. z Łodzi Rodziny Dom Dziecka Wielka Ciocia, Dom Dziecka
dla Małych Dzieci, Łódzkie Hospicjum dla Dzieci, Schronisko dla Kobiet i Dzieci im. Brata Alberta,
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli, Świetlica
Środowiskowa Górki Wielkie, Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej w
SkarŜysku Kamiennym, Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach, Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza „Rodzina” w Studzieńcu, Zespół Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Bochni, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Koluszkach, Zgierzu i
Łęczycy, Domy Dziecka w Łodzi Nr 4 i 9, oraz Solcu, Chorzenicach, Komornikach, Kłobucku i
Bystrzycy

III.
Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem 0000161880
Przedmiot działalności:
22.1. Działalność wydawnicza
74.4 Reklama
74.84a Działalność związana z organizacją targów i wystaw (organizacja wystaw i targów
handlowych)
80.42 Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (organizacja i obsługa
zjazdów, szkoleń, konferencji)
Działalność gospodarcza w roku 2007 nie była podjęta.

IV.
Odpisy uchwał Zarządu Fundacji – w załączeniu

V.
W roku 2007 Fundacja uzyskała następujące przychody na ogólną wartość
Przychody pienięŜne:
 darowizny pienięŜne na nieodpłatną działalność statutową
 zbiórka publiczna
 1% od podatku dochodowego osób fizycznych
 Darowizny celowe
 wpływy z nawiązek sadowych
(Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej).
Przychody niepienięŜne :
 Darowizny rzeczowe

1.078.547.13 zł.:

353.279.92 zł.
465.786.70 zł.
68.027.12 zł.
13.800.00 zł.
1.800.00 zł.

175.853.39 zł.

VI.
W roku 2007 Fundacja poniosła koszty na ogólną wartość 1.012.797.67 zł., z tego:
 realizacja celów statutowych (szczegółowe omówienie kosztów w pozycji II) 667.226.59 zł.
 pozostałe koszty
345.571.08 zł.
 zuŜycie materiałów i energii
29.467.59 zł.
 wynagrodzenia i ZUS
176.641.62 zł.
 czynsze
23.378.46 zł.
 usługi transportowe i delegacje
64.835.88 zł.
 usługi obce
49.022.53 zł.
 pozostałe koszty
2.225.00 zł.
VII.
a.
W roku 2007 zatrudnienie w Fundacji wyniosło 7 pracowników:
Średnie zatrudnienie w okresie 01-12.2007 r. wynosi 5,75 etatu.
WyŜej wymienione zatrudnienie obejmuje 2 członków Zarządu na pełnym etacie oraz 1 członek
Zarządu na ¼ etatu.
b/c.
Koszty wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wynoszą 147.287.59 zł.
z czego:
 wynagrodzenia Zarządu 65.400.00 zł.:
 Prezes i Wiceprezes zatrudnieni na pełen etat otrzymywali stałe wynagrodzenie brutto
2.800.00 zł na dzień 31.12.2007.
 Członek Zarządu - Główny Księgowy zatrudniony na ¼ etatu 300 zł brutto na koniec roku
 wynagrodzenia pozostałych pracowników 81.887.59 zł. składające się z pensji podstawowych w
wymiarze 61.654.59 zł. i premii 20.233.00 zł.
d
Wydatki związane z wynagrodzeniami z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło nie wystąpiły.
e
Fundacja nie udzieliła Ŝadnych poŜyczek pienięŜnych.
f
Na dzień 31.12.2007r. Fundacja posiada następujące rachunki bankowe:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła (konto podstawowe)
Bank Spółdzielczy Rzemiosła (zbiórka publiczna)
mBank BRE (rachunek dodatkowy)
Bank Pocztowy (rachunek dodatkowy)
Lokata terminowa

- saldo - saldo - saldo - saldo - saldo -

36.658.22 zł.
52.898.50 zł.
11.926.67 zł.
4.063.59 zł.
70.000.00 zł.

g–i
Fundacja nie posiada obligacji ani udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego, nie nabyła Ŝadnych
nieruchomości, środków trwałych.

j
Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzonych dla celów statystycznych wynoszą 181.602.53zł.

VIII.
Fundacja nie ma Ŝadnej zleconej działalności przez podmioty państwowe i samorządowe.
IX.
Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych.

Naliczone
Składki ZUS
Podatek od
wynagrodzeń

66.186.32 zł.
7.467.00 zł.

Zapłacone w okresie
RóŜnica zapłacona
sprawozdawczym
terminowo w 2008 roku
59.254.83 zł.
6.931.49 zł.
8.529.00 zł.
1.062.00 zł.

Zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego jak i składki ZUS były regulowane przez
Fundację terminowo. Pozostające zobowiązania na 31.12.2007r. dotyczą składek z ostatniego miesiąca i
zostały uregulowane terminowo w 01.2008r.
W roku 2007 w Fundacji nie odbyła się Ŝadna kontrola:

