SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SUE RYDER
W 2015 ROKU
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1. Dane Fundacji Sue Ryder
Nazwa:

Fundacja Sue Ryder

Adres:

00 - 585 Warszawa, ul. Bagatela 15

NIP:

123 – 00 – 31 - 246

Regon:

010103229

Nr KRS:

0000191184 (wpis w dniu 30.01.2004)

Skład Zarządu Fundacji na dzień 31.12.2015:
Prezes Zarządu:
 Małgorzata Skórzewska-Amberg
Wiceprezes:
 Halina Rowicka-Kalczyńska;
Członek Prezydium Zarządu:
 Barbara Stachowiak – Kowalska,
Członek Zarządu:
 Renata Kułakowska–Brabec,
Członek Zarządu:
 Hanna Kon,
Członek Zarządu:
 Halina Szpilman,
Członek Zarządu
 Hanna Czeranowska – Jastrzębska,
Skład Komisji Rewizyjnej na dzień 31.12.2015
Przewodniczący:
 Tomasz Donatowicz,
Członek Komisji:
 Barbara Kozłowska,
Członek Komisji:
 Jerzy Stępień,
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Cele statutowe Fundacji:
Niesienie pomocy ludziom cierpiącym lub potrzebującym serdeczności i osobistej
pomocy z powodu złych warunków bytowych, z przyczyn społecznych i zdrowotnych
oraz podejmowanie działań w kierunku usunięcia lub złagodzenia ich cierpień.
Główną misją fundacji, zgodnie z wolą jej założycielki Lady Ryder, jest współpraca z
Domami Sue Ryder i pomoc w realizacji inwestycji dotyczących ich rozwoju,
modernizacji oraz doskonalenie warunków życia ich mieszkańców.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
1.Utrzymywanie kontaktów i współpracę z wybudowanymi w Polsce Domami Sue
Ryder i inicjowanie powstawania nowych Domów Sue Ryder.
2.Rozwijanie wolontariatu na rzecz Fundacji oraz w dziedzinach w, których Fundacja
działa, łącznie ze szkoleniem w zakresie opieki nad osobami starymi, chorymi,
niepełnosprawnymi i ubogimi.
3.Organizowanie usług opiekuńczych dla osób starych, chorych, niepełnosprawnych i
ubogich oraz dążenie do zapewnienia pielęgnacji i dodatkowych związanych z nią
usług oraz sprzętu ułatwiającego życie osobom niepełnosprawnym albo
wymagającym opieki z innych powodów.
4.Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych, w
szczególności dotyczących wczesnego rozpoznawania nowotworów.
5.Zainteresowanie władz państwowych, samorządowych, społeczeństwa losem ludzi
starych, chorych, niepełnosprawnych i ubogich, zgodnie z intencjami Fundatorki.
6.Szerzenie wiedzy o życiu i ideach charytatywnych Fundatorki, prowadzenie
Muzeum i Archiwum Sue Ryder.
7.Prowadzenie działalności w sferze realizacji zadań publicznych, przez sprzedaż
przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.
8. Pomoc rzeczową i finansową , w tym darowizny , na rzecz osób chorych,
niepełnosprawnych, ubogich, społecznie wykluczonych lub w jakikolwiek inny
sposób wykluczonych przez los.
9. Działalność, w tym darowizny na rzecz organizacji pozarządowych i innych
podmiotów realizujących działania w sferze zadań pożytku publicznego – w zakresie
realizacji zadań pożytku publicznego.
2. Realizacja działalności statutowej w 2015 roku.
Działalność statutowa Fundacji była realizowana poprzez :
a) pozyskiwanie środków finansowych i darów rzeczowych pochodzących z :

3

- darowizn od osób prywatnych i instytucji
- darowizn w postaci rzeczy używanych
- działalności gospodarczej
b) pomoc finansową i rzeczową dla:
- Domów Sue Ryder z przeznaczeniem na remonty, modernizację i sprzęt
rehabilitacyjny
- innych organizacji społecznych będących w potrzebie
- niepełnosprawnych osób prywatnych na zakup podstawowego sprzętu
rehabilitacyjnego i leków
- sparaliżowanych osób po wypadkach z przeznaczeniem na zakup sprzętu
rehabilitacyjnego ( Fundusz Pierwszy Krok)
- 10 uczniów Gimnazjum w Woli Batorskiej im. Sue Ryder na stypendia dla
najbardziej zdolnej młodzieży
- organizacji społecznych w postaci używanej odzieży, bielizny pościelowej i butów
2.1. Ogólne działania statutowe Fundacji
Fundacja sprawowała opiekę nad Domami Sue Ryder, współfinansując inwestycje,
remonty i zakupy na rzecz Domów i ich podopiecznych.
W celu realizacji celu statutowego – propagowanie wiedzy o życiu i ideach
charytatywnych Fundatorki zostały kontynuowane działania zmierzające do otwarcia
planowanego Muzeum Sue Ryder w Rogatce Mokotowskiej. W grudniu 2015 roku w
drodze konkursu została zatrudniona osoba na stanowisku Dyrektora Muzeum i
Archiwum Sue Ryder.
Z powodu usterek technicznych wentylacji i zawilgocenia w budynku Rogatki
Mokotowskiej otwarcie muzeum zostało przesunięte na jesień 2016 roku, po
usunięciu wad przez Pracownie Konserwacji Zabytków- wykonawcę remontu.
W 2015 roku była kontynuowana opieka i patronat Fundacji nad uczniami
Gimnazjum Społecznym im. Lady Ryder w Woli Batorskiej. Zostały sfinansowane
stypendia dla młodzieży w wysokości 10 000 złotych w roku szkolnym 2015/2016
2.2. Domy Sue Ryder
Opieka Fundacji Sue Ryder nad Domami im. Sue Ryder, w okresie sprawozdawczym
była realizowana w szczególności w :
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- Domu Sue Ryder w Bydgoszczy
-Domu Sue Ryder w Psarskiem
- Dom Sue Ryder w Psarach
- TPD „Helenów” w Międzylesiu
- Dom Sue Ryder w Kałkowie - Godowie
2.3. Fundusz Pierwszy Krok
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia komisji w dniu 8 kwietnia
22 października 2015 r, która przyznała pomoc 4 osobom niepełnosprawnym:





Damian Żądło,
Agnieszka Ostrowska
Patryk Bernadowski
Maria Doruch ,

ofiarom wypadków komunikacyjnych, budowlanych i skoków do wody, na łączną
kwotę 13 413 ,00 zł
2.4.Informacje o sposobie wydatkowania środków z 1%
W 2015 roku Fundacja pozyskała 6 340,16. zł z 1% i środki te zostały wydatkowane
na zakup lekarstw dla 3 podopiecznych Domu w Konstancinie.
2.5. Pomoc udzielona organizacjom i osobom potrzebującym
W 2015 roku Fundacja udzieliła pomocy w formie darowizn finansowych
następującym instytucjom:
- Domu Sue Ryder w Bydgoszczy
- Domu Sue Ryder w Psarskiem
- TPD Helenów
- Domu Sue Ryder w Psarach
- Fundacji „Pomóż Im”
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- Fundacji „Miłosierdzie i Kultura”
- Domu Sue Ryder w Kałkowie- Godowie
W roku 2015 roku, podobnie, jak w latach ubiegłych, Fundacja przekazała
nieodpłatnie dary rzeczowe w postaci używanej odzieży, pościeli, zabawek, książek,
sprzętu inwalidzkiego oraz mebli do następujących podmiotów:
- Noclegownia dla Bezdomnych Matek z Dziećmi, Polaków i Cudzoziemców
Stowarzyszenie „Wspólnota” w Warszawie,
- Fundacja GABI w Warszawie
- Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio, Koło Warszawskie nr 5, Klasztor Braci
Mniejszych Kapucynów w Warszawie
- Schronisko dla Kobiet EMAUS, Wspólnota Chleb Życia
- Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry „Słoneczny” Dom dla Rodzin i Matek z
Dziećmi

3. Informacja o działalności gospodarczej
W 2015 roku Fundacja Sue Ryder prowadziła działalność gospodarczą w sferze
sprzedaży artykułów darowanych w trzech sklepach charytatywnych.
Sklepy charytatywne fundacji działają w Warszawie w następujących lokalizacjach:
- ul. Bagatela 15
- ul. Mickiewicza 18b
- Al. Zjednoczenia 1
Wyniki działalności gospodarczej przyniosły zysk w wysokości 152 766,56
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4. Uchwały Zarządu Fundacji Sue Ryder
Zarząd Fundacji w roku sprawozdawczym odbył 9 posiedzeń i podjął 31 uchwał:
kopie w załączeniu
5. Informacje o osiągniętych przychodach w 2015 roku:
Łączna kwota przychodów organizacji ogółem – 1 780 644,63
- przychody z działalności statutowej- 1 126 956,66
- przychody z działalności gospodarczej –597 376,55
- przychody finansowe – 29 382,01
- pozostałe przychody – 26 929,41
Przychody z działalności gospodarczej stanowią w zaokrągleniu ogólnej kwoty 34 %
przychodów.
5.1. Spadki i zapisy
W okresie sprawozdawczym Fundacja Sue Ryder nie otrzymała żadnych spadków i
zapisów.
5.2. Darowizny od osób prywatnych:
 Dorota Potocka- 80 zł
 Henryka Kopacz- 110 zł
 Maria Kopaszewska- 120 zł
 Anna Praszyńska – 100 zł
 Grabska Zofia- 30 zł
 Leszek Mońko- 31,65 zł
 Waldemar Franke – 30 zł
 Wojciech Sys- 25 zł
 Tadeusz Znojek – 100 zł
 Teresa Piwowarczyk 22 zł
 Poprzez zbiórkę na Siepomoga .pl- 1070,73 zł
 Poprzez zbiórkę w Gimnazjum w Woli Batorskiej- 1250 zł
 Poprzez zbiórkę w Domu Sue Ryder w Kałkowie- Godowie- 203 zł
 Poprzez zbiórkę w DPS w Pierzchnicy- 272 zł
 Zbiórka w Popkowicach podczas mszy na tacę- 770 zł
 Darowizny prywatne- 1 zł
Suma 4215,38
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5.3. Darowizny od instytucji:
Sue Ryder Care ( UK)- 646 837, 12 zł + 366 888,00 ( darowizna otrzymana w 2014
roku , a wydatkowana w 2015 roku) = 1 113 725, 12 zł
5.4. Przychody pochodzące ze środków publicznych: refundacja z PFRON,
związaną z zatrudnieniem w biurze Fundacji osoby niepełnosprawnej:
6750 zł
5.5. Realizacja odpłatnej działalności pożytku publicznego.
W roku sprawozdawczym Fundacja Sue Ryder nie prowadziła odpłatnej działalności
pożytku publicznego.
5.6. Przychody uzyskane przez Fundację z odpłatnych świadczeń realizowanych
w ramach celów statutowych:
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła odpłatnych świadczeń.
6. Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem- 2 215 861,37 zł

 koszty z tyt. prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1582991,65 zł
 koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej- 444609,99 zł
 koszty administracyjne –178197,92 zł
 koszty finansowe – 0,22zł

 pozostałe koszty operacyjne – 10061,59 zł
6.a koszt realizacji celów statutowych wyniósł ogółem
Koszty działalności statutowej- 1582991,65
Koszty działalności gospodarczej – 444609,99
Wydatki na cele statutowe:
Osoby indywidualne
- zwrot za lekarstwa
 Michalina Szustakieiwcz – 1577,79 zł
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Elżbieta Różalska-3909,80 zł
Mieczysława Tchórzewska- 2742,51 zł
Elżbieta Strzelczyk-2152, 58 zł
Zofia Mazurek-2815,91 zł
Helena Stanisławczyk- 1577,90 zł

- opieka pielęgniarska w DPS Konstancin 45 449,57 zł nad:
 Michaliną Szustakiewicz
 Mieczysławą Tchórzewską,
 Elżbietą Strzelczyk

- internet dla podopiecznych z Domu Sue Ryder w Konstancinie-338,25 zł
-rehabilitacja Agnieszka Ostrowska- 847,99
- rehabilitacja Patryk Bernadowski – 4500 zł
- darowizny dla osób prywatnych: 13413 zł ( w ramach programu Fundusz Pierwszy
Krok)
 Damian Żądło- 2416 ( rotor i dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego)
 Agnieszka Ostrowska- 4496,01 zł ( komputer, sprzęt rehabilitacyjny,
rehabilitacja)
 Patryk Bernadowski – 4500 zł ( rehabilitacja)
 Maria Doruch – 2000 zł ( dopłata do schodołazu)

- koszty spotkań i posiedzeń Zarządu- 0 zł
- stypendia dla 10 uczniów z Gimnazjum im. Sue Ryder w Woli Batorskiej po 1000 zł
na ucznia w roku szkolnym 2015/2016 :











Cieśla Anna
Grochot Piotr
Henke Paweł
Janiw Michał
Łatas Albert
Sobieraj Małgorzata
Sowińska Anna
Styczeń Natalia
Warecka Alicja
Zawiła Aleksandra
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Instytucje:

 Dom Sue Ryder w Bydgoszczy na zakup i wyposażenie samochodu
specjalistycznego dla dzieci hospicyjnych i leczonych respiratorem w
kwocie130 000 zł


Dom Sue Ryder w Psarskiem na remont pomieszczeń mieszkalnych oraz
instalacji sanitarnej i wentylacyjnej w budynku pawilonu Sue Ryder w
kwocie 90 000 zł
 TPD Helenów na budowę nowej Sali rehabilitacyjnej im. Sue Ryder oraz
przebudowę węzła sanitarnego w kwocie 566 888, 00 zł
 Dom Sue Ryder w Psarach na remont dachu pawilonu Sue Ryder w kwocie
100 000 zł
 Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie- Godowie na malowanie pomieszczeń
mieszkalnych w pawilonie Sue Ryder w kwocie 27 000 zł
 Fundacja Miłosierdzie i Kultura w Pilaszkowie na zakup pieca
konwekcyjnego z akcesoriami oraz zakup zmywarki w kwocie 28 000 zł

 Fundacja Pomóż Im w Białymstoku na budowę kliniki rehabilitacyjnej im. Sue
Ryder na terenie Familijnego Centrum Medycznego w kwocie 500 000 zł

Koszty poniesione w związku z organizacją Muzeum Sue Ryder:
W 2015 roku zostały poniesione koszty opłat administracyjnych, czynszu i energii
elektrycznej oraz II fazy remontu Rogatki Mokotowskiej i opracowywania zbiorów, ,
zatrudnienia Dyrektora Muzeum w łącznej kwocie 45 684,61
6.b. Koszty ogólno administracyjne wyniosły w 2015






Zużycie materiałów i energii- 4322,34
Usługi obce- 66078,77
Podatki i opłaty- 5250,06
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społecznie- 93645,05
Pozostałe koszty- 8901,70

6.c. Koszty poniesione na działalność gospodarczą
Koszty 3 sklepów charytatywnych – 444609,99
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6.d.Pozostałe koszty
Koszty finansowe- 0,22
7. Informacje o zatrudnionych osobach:
7.a Fundacja Sue Ryder zatrudniała w 2015 roku pracowników etatowych







dyrektor biura - pełny etat,
asystent biura – ½ etatu
kierownik sklepu – 2 etaty i 1 osoba zatrudniona na ¾ etatu,
asystentka kierownika sklepu - 3 osoby zatrudnione na ½ etatu.
pracownik techniczny – ½ etatu
dyrektor muzeum – 1 etat

W 2015 roku Fundacja Sue Ryder w ramach realizacji działalności statutowej zawarła
umowy zlecenia z trzema osobami.
7.b Informacja o wynagrodzeniach:
Łączna kwota wynagrodzeń ( brutto) wypłaconych przez fundację w 2015 r.:
- z tytułu umów o pracę
a.) wynagrodzenia zasadnicze- 255 352,68 zł
b.) premie 4294,52 zł- z tytułu umów cywilnoprawnych 51 306,15– zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację pracownikom świadczącym
pracę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w 2015 r - 216 235,68 zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację pracownikom świadczącym
pracę w związku z obsługą administracyjną w 2015 r 88 399,56 zł
7c.Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 46 306,15 zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną
nieodpłatną działalnością pożytku publicznego 38 486,35 zł brutto
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umowy cywilnoprawnej w
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą fundacji 0,00– zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umowy cywilnoprawnej w
związku z obsługą administracyjną – 7819,80 zł
7d. Informacje o wynagrodzeniach wypłacanych członkom Zarządu:
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Członkowie Zarządu Fundacji Sue Ryder, jak również Komisji Rewizyjnej, pracują
społecznie i nie pobierali żadnych wynagrodzeń w 2015 roku.

7e. Informacje o udzielonych pożyczkach:
W roku sprawozdawczym Fundacja Sue Ryder nie brała żadnych pożyczek, ani też
pożyczek nie udzielała.

7f. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku







Citi Handlowy – 98 296,07
Credit Agricole – 1 116 815,23
mBank – 14 161,38
Millenium Bank- 4272,32 PLN
DM Milenium na kwotę 18 149,65
DM mBank na kwotę 11 537,10

7.g Wartość nabytych obligacji
W 2015 roku Fundacja nie nabyła żadnych obligacji
7.h. Dane o nabytych nieruchomościach:
W okresie sprawozdawczym Fundacja Sue Ryder nie nabywała żadnych
nieruchomości.
7.i. Dane o nabytych innych środkach trwałych
W okresie sprawozdawczym były zakupione środki trwałe- drzwi do Rogatki
Mokotowskiej w których mieści się Muzeum Sue Ryder w kwocie 17 870,60 zł
7.j Dane o wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzonych do celów statystycznych:
Suma bilansowa wyniosła- 1 715 338,89
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Aktywa trwałe Fundacji w 2015 roku wyniosły: 369 231,79 zł,
aktywa obrotowe: 1 346 107,10 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 144 925,23 zł,
fundusz założycielski statutowy: 1000 zł,
Strata finansowa netto za rok obrotowy: - 435261,74 zł.

8. Działalność zlecona Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez
podmioty państwowe i samorządowe.
9. Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Sue Ryder za rok 2015 i
informacja o rozliczeniach Fundacji z budżetem z tytułu zobowiązań
podatkowych na dzień 31.12.2015 oraz informacja w sprawie składanych
deklaracji podatkowych
Zobowiązania na 31.12.2015 roku wg tytułów
PODP rezerwa 94 604,00–zł
PDOF 1 676,00–zł
ZUS –11 755,63zł
W roku 2015 co miesiąc przekazywano do Urzędu Skarbowego deklaracje
rozliczeniowe VAT-7, oraz wpłacano należne zaliczki na PIT-4 i CIT-8. Za 2015 rok
sporządzono i przesłano także PIT-11 pracowników zatrudnionych w fundacji. Do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie co miesiąc przekazywano deklaracje
rozliczeniowe DRA oraz opłacano należne składki za pracowników w terminach
ustawowych. Za rok 2015 sporządzono i wysłano deklarację PIT-4R i CIT-8.
Wszystkie deklaracje sporządzano i wysyłano z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów prawnych
Informacje o kontroli przeprowadzonej w Fundacji:
W 2015 roku nie była przeprowadzana w Fundacji żadna kontrola
Zarząd sporządził sprawozdanie w dniu 15 czerwca 2016.

Podpisy:
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