Sprawozdanie Zarządu OFA za rok 2013r.
1) Opolska Fundacja Antynowotworowa
z siedzibą pod adresem 45 - 215 Opole, ul. Luboszycka 11/10 adres poczty elektronicznej
ofa@ofa.com.pl
została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy
pod nr XVI NS Rej. F – 895 z dnia 28.11.1990 r.
W dniu 10.09.2001r. Opolska Fundacja Antynowotworowa została zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod NR KRS 0000042799 w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział
Gospodarczy. KRS.
Od dnia 17 .12.2004r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.
W dniu 10.09.1991r. Fundacja otrzymała w systemie podmiotów gospodarki narodowej REGON
statystyczny numer identyfikacyjny
530503972
W 2013 r. działalnością Fundacji kierował Zarząd w składzie ;
Janusz Patyk

-

Dyrektor Zarządu

Elżbieta Syrytczyk -

Z-ca Dyrektora

Marlena Kucharz -

Główny Księgowy

2) Opolska Fundacja Antynowotworowa została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej
działalności na rzecz rozwoju onkologii na Opolszczyźnie w szczególności poprzez :
.-

modelowanie działań profilaktycznych
wspomaganie działalności leczniczej poprzez rozbudowę i rozwój bazy lecznictwa
onkologicznego i szkolenie personelu
stworzenie systemu opieki nad pacjentami po leczeniu onkologicznym.
wspieranie działalności innych osób prawnych oraz fizycznych, których działalność
jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Fundacja swoją działalność statutową realizuje poprzez organizowanie i prowadzenie działań
profilaktycznych, szkolenie personelu medycznego.
W 2013 kontynuowana była działalność profilaktyczno – oświatową wśród społeczeństwa
Opolszczyzny poprzez rozpowszechnianie informatorów i ulotek o nowotworach wydanych
przez Fundację z cyklu „ To trzeba wiedzieć”: Rak gruczołu krokowego, Rak narządu rodnego,
Rak piersi, Rak płuca, Rak gardła i krtani, Rak jelita grubego ,Czerniak złośliwy – ulotki, rak
żołądka – ulotki, profilaktyka onkologiczna – ulotki. Ulotki te na specjalnych stojakach były
rozmieszczane w przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, aptekach, urzędach i innych
obiektach licznie odwiedzanych przez mieszkańców poszczególnych gmin Opolszczyzny.
Ponadto uczestniczyliśmy w masowych imprezach organizowanych przez samorządy / targi
organizacji samorządowych, festyny itp./, na których były rozpowszechniane publikacje nt.
profilaktyki onkologicznej. Wspierano organizacyjnie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom po
Leczeniu Onkologicznym w organizowaniu warsztatów rehabilitacyjnych . Kontynuowano
współpracę z Wojewódzkimi Ośrodkami Koordynującymi Programy Profilaktyki i Wczesnego
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Wykrywania Raka Szyjki Macicy i Raka Piersi . Podpisano kolejne porozumienie o
współpracy z samorządem Gminy Świerczów oraz kontynuowano współpracę z Gminą Wilków
w powiecie namysłowskim, w zakresie kompleksowej profilaktyki onkologicznej .
W ramach tych programów zorganizowano sześć spotkań z mieszkańcami ww. gmin oraz
dodatkowo w gminie Prószków , na tematy dotyczące różnych rodzajów nowotworów i
profilaktyki onkologicznej. W spotkaniach tych uczestniczyło około 300 osób. Wykonano
również 360 nieodpłatnych badań USG żołądka, piersi, tarczycy i ginekologicznych oraz 57 z
odpłatnością pokrywającą tylko część kosztów . Ponadto zorganizowano nieodpłatne
szczepienia przeciw wirusowi HPV 24 dziewcząt z Gimnazjum Gminnego w Świerczowie i
17 szczepień częściowo odpłatnych. Realizacja wymienionych celów statutowych jest
finansowana z naszej działalności gospodarczej i darowizn, w tym z 1 procenta od podatku
dochodowego osób fizycznych.
.
Program pracy na 2014 rok zawiera kontynuację następujących działań:
1/ Kontynuowanie akcji uświadamiania społeczeństwu Opolszczyzny, że rak wcześnie wykryty
jest uleczalny.
2/ Propagowanie wczesnej wykrywalności nowotworów poprzez: prelekcje dla ludności
organizowane we współpracy z samorządami gmin. Celem tych spotkań jest zainteresowanie
wszystkich badaniami profilaktycznymi, dostarczenie wiedzy o wczesnych objawach różnych
rodzajów nowotworów.
3/ Organizowanie kursów dla lekarzy rodzinnych w zakresie wczesnego wykrywania
nowotworów – „Onkologia dla lekarzy rodzinnych” .
4/ Kontynuowanie udzielania konsultacji onkologicznych.
5/ Inicjowanie akcji szczepień profilaktycznych dziewcząt przeciwko wirusowi HPV.
wywołującemu raka szyjki macicy
6/ Objęcie kolejnej gminy kompleksową profilaktyką onkologiczną.
Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych nie wystąpiły.
3) Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w KRS 0000042799
w dniu 10-09-2001 r.
4) Zarząd Fundacji swoje decyzje podejmował na bieżąco bez sporządzania pisemnej formy
podejmowanych uchwał.
5) Fundacja otrzymała przychody z tytułu:
A) Działalność gospodarcza przychody
- sklep rehabilitacyjny

17 144,45
17 144,45

Działalność gospodarcza koszty
- usługi obce
- podatki i opłaty
- zużycie materiałów
- wynagrodzenia
- składki ZUS
- delegacje
- pozostałe koszty operacyjne

14 841,45
9476,42
1774,96
1043,26
1728,00
314,32
501,48
2,91

Wynik na dz. gospodarczej (zysk)

2303,00
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B) Działalność statutowa nieodpłatna przychody 16336,30
w tym :
- 1% podatku
9736,30
- darowizny firmy
6200,00
- darowizny osoby fizyczne
400,00
Dz. statutowa nieodpłatna koszty
w tym :
- zużycie materiałów
- usługi obce
- koszty banku
- utrzymanie strony internetowej
- badania USG
- delegacje
- wynagrodzenia
- składki ZUS
- ryczałt paliwowy

17282,51

Wynik na dz. statutowej nieodpłatnej (strata)

- 946,21

C) Dz. statutowa odpłatna przychody
w tym :
- badania USG
- szczepienia HPV
- podnajem biura
Dz. statutowa odpłatna koszty
w tym ;
- amortyzacja
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- koszty banku
- badania USG
- szczepienia HPV
- wynagrodzenia
- składki ZUS
- ryczałt paliwowy
- delegacje
Wynik na dz. statutowej odpłatnej (strata)

316,50
3933,23
358,45
274,25
1042,59
122,36
7632,00
1388,26
2214,87

11640,28
1050,00
4690,00
5900,28
22964,74
4600,00
306,14
2597,42
236,70
1680,00
5941,50
5040,00
916,78
1462,65
183,55
-1324,46

Procentowy stosunek przychodu z dz. gospodarczej do przychodu
z dz.. statutowej wynosi 51,94 proc.
7) Dane o zatrudnieniu w fundacji:
a) w 2013r. fundacja zatrudniała 1osobęna umowę o pracę,
w tym 1członkaZarządu – Główna Księgowa,
b) wyłącznie w działalności gospodarczej nie zatrudniała pracowników,
c) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone łącznie członkom Zarządu ,
wynosiło 1200 brutto
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Nie wypłacano nagród, premii i innych świadczeń.
d) wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń:
Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń na podstawie umów zleceń.
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem
banku:
Fundacja nie lokowała środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
g) wartość nabytych akcji i obligacji ;
Fundacja nie nabyła obligacji oraz akcji w spółkach prawa handlowego,
h) Fundacja nie nabyła nieruchomości,
i) Fundacja nie nabyła środków trwałych,
j) wartość aktywów i pasywów na koniec 2013r. wynosi 141812,61 zł
8) Dane o działalności zleconej Fundacji przez inne podmioty ;
Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez inne podmioty państwowe
i samorządowe.
9) Fundacja posiada zobowiązania z tytułu ;
a) podatku od osób fizycznych
86,00
b) z tytułu składek ZUS
475,89
c) z tyt. podatku VAT
107,00
OFA jako podmiot gospodarczy jest zobowiązana do rozliczeń z budżetem z tytułu
podatków oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tyt. opłacania składek na ubezpieczenie
społeczne.
W 2013r. Fundacja była zobowiązana do składania deklaracji podatkowych PIT – 4 R,
VAT- 7, które to złożono terminowo i w terminie opłacono wykazane kwoty podatku.
Fundacja jest zwolniona ze składania deklaracji CIT – 2 z tyt. podatku dochodowego od osób
prawnych, dlatego też deklaracja nie była składana bo nie wystąpiły okoliczności powodujące
zapłatę podatku.
W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzonej kontroli.
Sprawozdanie obejmuje rok rozliczeniowy od 01-01-2013do 31-12-2013
Sporządziła: Marlena Kucharz

Opole, dnia 31stycznia 2014

Zarząd OFA

