Fundacja TVN nie jesteś sam
Sprawozdanie merytoryczne za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
FUNDACJI TVN nie jesteś sam
za rok 2014
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
( Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.)

1

Fundacja TVN nie jesteś sam
Sprawozdanie merytoryczne za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.

1. Powstanie i działalność Fundacji:
Fundacja TVN nie jesteś sam („Fundacja”) została utworzona Aktem Założycielskim z
dnia 20 marca 2001 r. (Akt Notarialny RpA-2424/2001). Siedziba Fundacji mieści się
w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166.
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.
1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm. – „Ustawa o
rachunkowości”) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi
zmianami) oraz na podstawie Statutu Fundacji.
Fundacja rozpoczęła swoją działalność dnia 1 września 2001 r. Zgodnie ze statutem
Fundacji czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego w dniu 26 marca 2004 r. W roku 2014 Fundacja nie prowadziła odpłatnej
działalności pożytku publicznego.
Fundacja przyjęła Uchwałą Zarządu Nr 1/09/2014 z 6 września 2014 r. do
stosowania uproszczenia, które umożliwia Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie
ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1100 – „Nowelizacja Ustawy o
rachunkowości) dla mikropodmiotów, z uwzględnieniem dodatkowych informacji (Art.
50 Ustawy o rachunkowości) w celu dopasowania sprawozdania finansowego do
specyfiki jednostki.
Sprawozdanie Fundacji zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia do 31
grudnia 2014 r.
a. dane Fundacji
- nazwa
- siedziba
- adres
- adres mailowy
- numer księgi rejestrowej
- data wpisu w KRS
- numer rejestracyjny w KRS
- regon

Fundacja TVN nie jesteś sam
Warszawa
02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 166
j.lisowska@tvn.pl
WA.XX NS-Rej. KRS/5058/01/171
31.05.2001 rok
0000014124
017304971

b. Członkowie Zarządu:
W roku 2014 i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania merytorycznego
członkami Zarządu Fundacji byli:

Bożena Walter - Prezes Zarządu
Jacek Nowak - Członek Zarządu
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Dominika Świerczewska - Członek Zarządu
Anna Maruszeczko - Członek Zarządu
Rafał Rześny – Członek Zarządu

c. Cele Statutowe Fundacji
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu
społeczności, a w szczególności osób dotkniętych trudno uleczalnymi schorzeniami,
oczekujących na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, osób będących w trudnej
sytuacji materialnej. Fundacja również realizuje swoje cele przez udzielanie pomocy
szpitalom i placówkom medycznym. Działalność ta jest wyłączną statutową
działalnością Fundacji. Do celów Fundacji zalicza się :
1. niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudnouleczalnymi
schorzeniami,
2. niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
3. niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej,
4. wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich
przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
5. udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,
6. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
7. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki
zdrowotnej,
8. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i
dzieci mających do niej utrudniony dostęp,
9. niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu
społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej.
2. Opis działalności statutowej
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz
osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w §9 Statutu Fundacji TVN:
1. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
2. wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,
3. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów
rehabilitacyjnych w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
4. zakup leków i środków medycznych,
5. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia
codziennego,
6. pomoc finansową i rzeczową,
7. organizowanie
i
prowadzenie
placówek
oświatowo-wychowawczych,
edukacyjnych,
8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
9. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
10. fundowanie stypendiów,
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11. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
12. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie,
remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy
społecznej.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach
finansowych, które nastąpiły w roku obrotowym 2014.
W 2014 roku Fundacja TVN „nie jesteś sam” skupiła swoją działalność na
pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz pomocy placówkom medycznym, a
także ludziom chorym i pokrzywdzonym przez los.
Fundacja TVN w 2014 roku udzielała pomocy, kierując się Regulaminem.
W 2014 roku Zarząd, w celu pozyskiwania środków finansowych na statutową
działalność, przeprowadził następujące akcje i imprezy:
- Akcja pt. „Przekaż 1% swojego podatku dochodowego”
Fundacja TVN zaapelowała o przekazywanie na cele statutowe swojej działalności
1% podatku od osób fizycznych. Fundacja TVN jest wpisana do rejestru instytucji
pożytku publicznego. W 2014 roku z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego
Fundacja TVN pozyskała 3 665 258,63 PLN.
Środki finansowe zebrane za pośrednictwem 1% podatku Fundacja TVN zostały
przeznaczone na remont i modernizację Kliniki rehabilitacji w Instytucie Centrum
Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
- Zbiórka publiczna „Zielone drzwi”
Jest to całoroczna zbiórka publiczna, którą rokrocznie uruchamia Fundacja TVN w
celu pozyskiwania środków finansowych od darczyńców indywidualnych, którzy
wysyłają charytatywne SMS-y lub wpłacają darowizny na bankowe konto Fundacji
TVN. Nazwa zbiórki jest tożsama z tytułem programu telewizyjnego Fundacji TVN,
który emitowany jest na antenie Telewizji TVN. W roku 2014 udało się pozyskać
kwotę 6 726 063 PLN. Środki te Fundacja TVN rozdysponowuje zgodnie z wydanym
jej pozwoleniem, tj. poprzez: finansowanie rehabilitacji i zabiegów medycznych,
zakupu sprzętu medycznego, środków leczniczych i opatrunkowych, podstawowych
potrzeb rodzin ubogich, w tym: zakupu opału, jedzenia, rachunków za czynsz, gaz i
prąd, środków czystości, pobytu w szpitalu, kosztów remontów , zakupu karetek i
sprzętu medycznego na rzecz publicznych placówek służby zdrowia.
- Wykaz przydzielonej w roku 2014 pomocy (wyrażony w PLN):
- koszt rehabilitacji
- koszt leczenia (operacje, leki)

4 083 462,91
1 386 998,78

- koszt zapomóg i darowizn

1 023 750,04

- koszt darowizn Dom Samotnych Matek w Warszawie

40 000,00
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- koszt darowizn Dom Pomocy Społecznej w Czermin

5 000,00

- koszt darowizn Koło Przyjaciół Dzieci NSR TPD w W-wie
- remont Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny w
Warszawie

3 000,00

- remont, wyposażenie Instytut Pomnik CZD O/Pediatrii
- sprzęt medyczny Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy w
Kargowa
- sprzęt medyczny Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w
Lublinie
- sprzęt medyczny SPC Szpital Kliniczny w W-wie

92 000,00
12 788,90
8 230,10
147 600,00
256 000,00

- sprzęt medyczny Instytut Pomnik CZD w W-wie

39 267,72

- sprzęt medyczny Międzyleski Szpital Specjalistyczny

63 000,00

- sprzęt medyczny Instytut CZMP w Łodzi

8 200,00

- środki medyczne Centrum Onkologii-Instytut w Gliwicach
- koszt leczenia w SP Dziecięcy Szpital Kliniczny w
Warszawie
- koszt leczenia w SP Szpital Kliniczny w W-wie

153 188,00

- koszt leczenia w SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie

10 000,00

- koszt leczenia w Medicus Bonus w Murowana Goślina

9 000,00

- koszt leczenia w Instytut Pomnik CZD w W-wie
- koszt leczenia w Centrum Onkologii w Bydgoszczy
- koszt ambulansu SP ZOZ WCM w Opolu
- koszt ambulansu WS Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w
Zielonej Górze
- koszt ambulansu SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych
- koszt ambulansu SP ZOZ w Płońsku
- koszt ambulansu Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa w
Kielcach
- koszt ambulansu WS Pogotowia Ratunkowego w Łomży

30 000,00
29 160,00

8 177,00
27 000,00
358 098,81
307 592,57
322 266,34
230 552,13
161 991,72
327 842,95

- koszt ambulansu Szpital Specjalistyczny w Wejherowie

157 115,64

- koszt ambulansu WS Pogotowia Ratunkowego w Koninie
- koszt ambulansu WS Pogotowia Ratunkowego w
Olsztynie
- koszt ambulansu Specjalistyczny Szpital w Wałbrzychu
- koszt ambulansu Stacja Ratownictwa Medycznego SP
ZOZ w Chełmie
- koszt ambulansu SP ZOZ w Sanoku

382 284,41

- koszt obsługi realizacji działań statutowych

379 391,71
200 349,94
248 871,84
335 187,21
1 223 679,33
12 071 048,05

Przewidywalny rozwój jednostki.

W roku 2015 Fundacja TVN planuje kontynuację pozyskiwania środków finansowych
na swoje cele statutowe. Kontynuowanie rocznej zbiórki „Zielone Drzwi”, z której
zgromadzone środki finansowe jak również otrzymane darowizny pieniężne będą
przeznaczone na pomoc indywidualną obejmującą finansowanie rehabilitacji, zakupu
leków, operacji, drobnego sprzętu medycznego oraz na pomoc placówkom
medycznym, finansując zakup sprzętu medycznego oraz remontów w placówkach .
Fundacja dokona remontu i modernizacji Kliniki rehabilitacji w Instytucie Centrum
Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
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4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji
Odpisy uchwał Zarządu Fundacji stanowią załącznik Nr 1 sprawozdania dla
Ministerstwa Zdrowia na podstawie §2 Rozporządzenia.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich
źródeł:
Są to otrzymane środki pieniężne (wyrażone w PLN), w tym:

Rok zakończony
31 grudnia 2014 r.

- darowizny celowe to przychody ze zbiórek publicznych
oraz wpłat darowizn na konkretny cel statutowy
- pozostałe darowizny, w tym:
* wpłaty 1 %
* dobrowolne darowizny od osób fizycznych i
prawnych
- pozostałe przychody operacyjne to:
* należność zasądzona na rzecz fundacji
* odsetki należności zasądzonej na rzecz fundacji
* zaokrąglenia
- przychody finansowe to odsetki z lokat bankowych
- spadek
- zapis
- dotacja budżetowa

6 175 446,35
3 665 258,63
6 696 206,59
32 585,77
272,91
0,00
152 756,16
0,00
0,00
0,00
16 722 526,41

Przychody Fundacji TVN pochodzą z dobrowolnych darowizn, wpłat 1%, zbiórek
publicznych. Fundacja nie otrzymała zapisów i dotacji państwowych i budżetowych.
6. Odpłatne świadczenia
Fundacja nie prowadziła w roku 2014 działalności odpłatnej w ramach swoich celów
statutowych.
7. Działalność gospodarcza
Dnia 17 maja 2002 r. Fundacja otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności
gospodarczej. W 2014 r. działalność gospodarcza nie była prowadzona przez Fundację.
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8. Koszty
Koszty podstawowej działalności operacyjnej obejmują w Fundacji koszty
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, nie obejmują odpłatnej działalności
pożytku publicznego i działalności gospodarczej, gdyż nie są one prowadzone.
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są to koszty wynikające z
darowizn celowych, dofinansowanie do rehabilitacji, operacji dla podopiecznych
fundacji, a także koszty obsługi realizacji działań statutowych oraz koszty działalności
administracyjnej.
Na podstawie Nowelizacji Ustawy o rachunkowości obowiązującej od 01.01.2014 r.,
przyjęto w Fundacji do stosowania uproszczenia dla mikropodmiotów, z
uwzględnieniem dodatkowych informacji (Art. 50 Ustawy o rachunkowości) w celu
dopasowania sprawozdania finansowego do specyfiki jednostki.
Nowelizacja Ustawy o rachunkowości proponuje nowy wzór sprawozdania
finansowego, który Fundacja przyjęła Uchwałą Zarządu z 6 września 2014 r. ze
zmianami w celu dopasowania sprawozdania do specyfiki jednostki.
a.

Koszty realizacji zadań statutowych

Realizacja celów statutowych fundacji (wyrażone w PLN), w tym:
Rok zakończony
31 grudnia 2014 r.

- koszt darowizn i zapomóg
- koszt leczenia (operacje, leki)
- koszt rehabilitacji
- koszt karetek
- remonty szpitali, placówek wychowawczych
- sprzęt medyczny
- koszt obsługi działań statutowych, projektów

1 071 750,04
1 653 523,78
4 083 462,91
3 411 545,27
104 788,90
522 297,82
1 223 679,33
12 071 048,05

b.

Koszty administracyjne
Rok zakończony
31 grudnia 2014 r.

- amortyzacja
- materiały i energia
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia i narzuty
- pozostałe

15 861,16
27 906,22
133 017,26
20 742,37
180 762,13
22 280,95
400 570,09
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W roku 2014 wszystkie pieniężne darowizny i zapomogi dla osób fizycznych i
prawnych były rozpoznawane w momencie wypłaty, a darowizny rzeczowe w
momencie przekazania. Zmiany w kosztach w roku 2014 wynikają głównie z
zakończenia projektów rozpoczętych w latach ubiegłych.
Od dnia 1 stycznia 2013 r. Fundacja dokonała zmiany polityki rachunkowości w
zakresie alokacji kosztów. Wszelkie koszty związane bezpośrednio z ogólną
działalnością biura fundacji jak: prasa, opłaty kurierskie czy bankowe, koszty
delegacji, podatki, wydatki niestatutowe, koszt spotkań służbowych itp. stanowią
koszty działalności administracyjnej. Wydatki ponoszone i związane bezpośrednio z
działalnością
statutową, z
konkretnymi projektami stanowią koszt obsługi
działalności statutowej. Wydatki związane z kosztami biura (najem, konserwacja i
remonty, koszt telefonów, wynagrodzenie pracowników, ubezpieczenie, doradztwo
finansowe itp.) rozliczane są proporcjonalnie wg wskaźnika średniego czasu pracy
pracowników biura w danym roku, w podziale na ich działalność administracyjną i
statutową. Wskaźnik ten w roku 2014 wynosił: 19% dla działalności administracyjnej
i 81% dla działalności statutowej a w roku 2013 wynosił odpowiednio: 22% i 78%.

c.

Pozostałe koszty
W roku 2014 na pozostałe koszty operacyjne w wysokości 614,92 zł składały
się:
- koszt należności zasądzonej na rzecz Fundacji
- zaokrąglenia

614,89 zł
0,03 zł

9. Dane o Zatrudnieniu
Na koniec 2014 r. Fundacja zatrudniała 10 osób, w tym 3 na 1/2 etatu i 1 osoba na 1/4.
Dyrektor biura
Dyrektor finansowy
Sekretarz
Księgowość
Dokumentalistki
Nowe media

1 osoba (1/2 etat)
1 osoba (1/2 etat)
1 osoba (1/2 etat)
2 osoby (1 etat)
4 osoby (1 etat)
1 osoba (1/4 etat)

10. Dane o wynagrodzeniach.
a) Wynagrodzenie w roku 2014 pracowników zatrudnionych na etatach w Fundacji TVN
(bez narzutu), związanych z :
- działalnością ogólno-administracyjną wyniosło
- działalnością statutowo – projektową wyniosło

141 182,30 zł
601 882,42 zł
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b) Pracownicy zatrudnieni na etatach, nie będący członkami Zarządu, otrzymali premię
uznaniową w wysokości
35 800,00 zł
c) Nagród i innych świadczeń wypłacanych w Fundacji TVN nie było.
11. Dane o wynagrodzeniu Członków Zarządu i innych organów fundacji.
W Fundacji TVN na etacie jest zatrudnionych 2 Członków Zarządu:
- Dyrektor biura z wynagrodzeniem miesięcznym brutto
- Dyrektor finansowy z wynagrodzeniem miesięcznym brutto
- Nowe media z wynagrodzeniem miesięcznym brutto

11 000,00 zł
5 000,00 zł
2 000,00 zł

Premie Członkom Zarządu w 2014 r. nie były wypłacone.
Członkowie innych organów Fundacji jak Zarząd, w 2014 r. nie otrzymali wynagrodzenia
12. Dane o wynagrodzeniach umów zleceń
Fundacja poniosła wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń związanych z :
- działalnością ogólno-administracyjną w wysokości
- działalnością statutowo – projektową w wysokości

4 921,00 zł
20 979,00 zł

13. Pożyczki
Fundacja nie udziela pożyczek.
14. Lokaty
Na koniec roku 2014 były lokowane środki pieniężne na rachunku bankowym Fundacji
6 944 994,91 zł
w BRE BANK S.A. w wysokości
15. Aktywa finansowe
Fundacja nie posiada nabytych obligacji, akcji i udziałów w spółkach prawa
handlowego.
17. Nieruchomości
Fundacja nie posiada nieruchomości.
18. Nabyte Środki trwałe
Fundacja nabyła w 2014 r. pozostałe środki trwałe (3 komputery wraz z
oprogramowaniem) o wartości 18 975,13 zł.
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19. Aktywa Fundacji
Na aktywa fundacji zalicza się:
a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
b) Należności krótkoterminowe

25 243,26 zł
8 581 932,84 zł

w tym:
* należności od operatorów sieci komórkowych
* należności z zawartych umów darowizn pieniężnych
* zaliczka zgodnie z umową związaną z działalnością statutową
* należność zasądzona na rzecz fundacji

3 059 518,61 zł
600 000,00 zł
4 920 000,00 zł
2 414,23 zł

c) Inwestycje krótkoterminowe obejmujące środki pieniężne w kasie, na rachunkach
bankowych oraz lokatach bankowych
6 959 348,67 zł
d) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmujące równowartość przyznanej
pomocy finansowej podopiecznym fundacji oraz placówkom medycznym do realizacji w
następnych latach
22 961 257,09 zł
20. Dane o zobowiązaniach fundacji
Na dane o wartości zobowiązań fundacji oraz rezerw na zobowiązaniach składają się:
a) Dostawy i usługi działalności statutowej

23 153 328,92 zł

w tym:
* niewypłacone zapomogi i darowizny
* rozrachunki z kontrahentami

22 959 067,90 zł
194 260,98 zł

b) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
w tym:
* rozliczenia z pracownikami
* rozliczenia budżetowe

45 441,00 zł

c) Rozliczenia międzyokresowe

44 220,00 zł
1 221,00 zł
4 830 332,55 zł

w tym:
* przychody wynikające z zawartych umów, które zrealizowane
zostaną (wpłacone) w latach następnych :
- z operatorami komórkowymi
- kontrahentami
- należność zasądzona na rzecz fundacji

3 059 518,61 zł
600 000,00 zł
2 414,23 zł

* przychody celowe ze zbiórek publicznych oraz darowizn celowych
do realizacji w latach następnych
1 168 399,71 zł
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