Komunikat.

Dnia 20.06. 2014 roku w sali senatu Uniwersytetu Medycznego odbyło się posiedzenie Rady
Fundacji na której:
1) przyjęto sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczo-statutowej Fundacji w
2013 roku
2) zatwierdzono sprawozdanie finansowe Fundacji za rok bilansowy 2013
3) udzielono Zarządowi Fundacji absolutorium za wykonywanie obowiązków i realizację
planów gospodarczo-statutowych w 2013 roku.
W 2013 roku Fundacja zarobiła na cele statutowe ok. 1,7 mln zł. Prawie 90% tej kwoty
wypracowano w działalności gospodarczej polegającej głównie na sprzedaży następujących
usług:
- podstawowej opieki zdrowotnej w przychodniach FUM we Wrocławiu i w Nowej
Rudzie,
- porad genetycznych wraz z diagnostyką wykonywanych w Poradni Genetycznej,
- diagnostyki laboratoryjnej w pracowniach: Badań Molekularnych, Badań
Mikrobiologicznych i Analityki Medycznej,
- kardiologii inwazyjnej wykonywanych we współpracy z SP ZOZ w Kłodzku,
- innych usług medycznych , badawczych i edukacyjnych ( w tym kursy
przygotowawcze do matury)
Pozostałą kwotę (187,5 tys. zł) stanowiły darowizny. Największymi donatorami Fundacji w
2013 r byli: TAURON Polska Energia S.A.(95 tys. zł), PGE Energia Serca (30 TYS. ZŁ) i MEDILAB
(26 TYS. ZŁ).
W sumie w ciągu minionych 21 lat bilansowych Fundacja zarobiła na cele statutowe 21,5 mln
złotych. Ponad 90% tej kwoty wypracowano w działalności gospodarczej.
W 2013 roku Fundacja wydała na cele statutowe prawie 1,7 mln zł (lista wydatków w
załączeniu). Wydatki te zostały pokryte z zysku 2011 r w kwocie ok. 300 tys. zł oraz z zysku
2012 roku w kwocie ok. 1,4 mln złotych. W sumie zatem w ciągu 21 lat bilansowych Fundacja
wydała już na cele statutowe prawie 19 mln złotych. Pozostała do wydatkowania kwota w
wysokości ok. 2,6 mln zł ( z zysku z 2012 r.- ok.900 tys. zł oraz z zysku 2013 r- ok.1,7 mln zł).
Rada Fundacji zatwierdziła harmonogram wydatków na cele statutowe w 2014 r na kwotę
2,1 mln zł.
W styczniu 2014 roku Fundacja rozpoczęła sprzedaż usług diagnostycznych w nowo
otwartej pracowni badań histopatologicznych. Jednocześnie z końcem czerwca 2014 roku
kończy swoją działalność pracownia analityki medycznej w związku z realokacją laboratorium
diagnostycznego oddziału Analityki Medycznej do nowej siedziby przy ulicy Borowskiej.
Dr Włodzimierz Luty- Wiceprezes Zarządu, Skarbnik Fundacji.

