Fundacja Linum

Sprawozdanie merytoryczne za 2011rok

Wprowadzenie do sprawozdania
Głównym , szeroko pojętym celem działalności Fundacji jest promowanie profilaktyki i
leczenia różnorodnych problemów zdrowotnych (trudno gojące się rany , choroby
cywilizacyjne) w oparciu o naturalne produkty lniane.
W roku 2011 Fundacja realizowała cele statutowe w oparciu o otrzymane darowizny od
instytucji i osób prywatnych i pracę społeczną wolontariuszy i grupy założycielskiej Fundacji.
Odbiorcą świadczeń fundacji są głównie ludzie cierpiący na przewlekłe rany o różnej etiologii
oraz zainteresowane profilaktyką chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca i choroby
nowotworowe.
Sprawozdanie sporządzone zgodnie rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 (Dz.U.Nr.50) w układzie określonym w §2.
Ad §2 p.1
Dane rejestracyjne i identyfikacyjne Fundacji:
Nazwa fundacji:
FUNDACJA LINUM
NA RZECZ PROZDROWOTNEGO ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW Z LNU
Nazwa skrócona: Fundacja Linum
Siedziba i adres Fundacji:

54-066 Wrocław,
ul . Stabłowicka 147/149

Data ustanowienia Fundacji aktem notarialnym; 11 -05- 2009r.
Fundacja Linum jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy dla miasta Wrocławia, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000335041 (data wpisu do KRS:17-08-2009).
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:021053649
Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, została powołana na czas nieokreślony.
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Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji:
Prezes Zarządu

- Jan Szopa –Skórkowski
PESEL 46010603172
zam., ul.Mikołowska 32, 51-515 Wrocław,

Członek Zarządu

- Magdalena Żuk
PESEL 74102805966
zam. ul.Ostroroga1/2 ;52-412 Wrocław

Cele działalności statutowej fundacji:
1) Promocja działań wspierających leczenie przewlekłych ran o różnej etiologii,
2) Wzrost świadomości społecznej dotyczącej profilaktyki chorób cywilizacyjnych
takich jak cukrzyca, choroby nowotworowe Promocja działań wspierających leczenie
przewlekłych ran o różnej etiologii,
3) Podnoszenie, jakości życia poprzez

innowacyjne zastosowanie naturalnych,

prozdrowotnych związków pozyskiwanych z lnu,
4) Prowadzenie prac rozwojowych związanych z produkcją eksperymentalną oraz
testowaniem produktów.
Ad §2 p.2 Zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji.
W roku 2011 fundacja realizowała swoje cele poprzez:
1) Gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych na działalność związaną z
realizacją celów statutowych fundacji.
W roku 2011 Fundacja realizowała cele statutowe w oparciu o otrzymane darowizny
od instytucji i osób prywatnych, jednak w oparciu pracę społeczną wolontariuszy i
grupy założycielskiej Fundacji.
2) Propagowanie zastosowania produktów z lnu do leczenia i profilaktyki chorób
cywilizacyjnych takich jak cukrzyca, choroby nowotworowe Promocja działań
wspierających leczenie przewlekłych ran o różnej etiologii. Pozyskiwanie,
przetwarzanie i upowszechnianie informacji dotyczącej stosowania naturalnych
opatrunków lnianych.
Udział w konferencjach naukowych i wygłoszenie wykładów mających na celu
propagowanie stosowania produktów wytworzonych w oparciu o len w profilaktyce i
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leczeniu chorób cywilizacyjnych. Promocja stosowania i zapoznanie środowiska
naukowego ze skutkami terapii opatrunkami lnianymi.
Udział

w

XXIII

Międzynarodowej

Konferencji

Polskiego

Towarzystwa

Flebologicznego Szklarska Poręba 10-13.03.2011- Wygloszony wykład.
Opublikowane prace naukowe:
Zuk M, KULMA A, Dyminska L., Szołtysek K, Prescha, A J Hanuza J, Szopa J
Flavonoid engineering of flax potentiate its biotechnological application BMC
Biotechnology 2011, 11:10
M. Czemplik , M Zuk, A. KULMA, S. Kuc J. Szopa GM flax as a source of effective
antimicrobial compounds Microbioloby Book Series :"Science against microbial
pathogens:communicating current research and technological advances" (2011)
Editor: Antonio Méndez-Vilas, Publisher: Formatex Research Center Volume 2 ISBN
(13): 978-84-939843-2-8, pages: 1216-1224
Magdalena Czemplik, Aleksandra Boba, Kamil Kostyn, ANNA KULMA, Agnieszka
Mituła, Monika Sztajnert, Magdalena Wróbel- Kwiatkowska, Magdalena Żuk, Jan
Szopa and Katarzyna Skórkowska- Telichowska (2011). Flax Engineering for
Biomedical Application, Biomedical Engineering, Trends, Research and
Technologies, Malgorzata Anna Komorowska and Sylwia Olsztynska-Janus (Ed.),
ISBN: 978-953-307-514-3, InTech
Fundacja Linum brała udział w Konkursie “Krajowi Liderzy Innowacji I Rozwoju” –
Edycji Regionalnej 2011- Województwo Dolnośląskie.
Fundacja uzyskała tytuł „Regionalny Lider Innnowacji i Rozwoju- 2011”
W Kategorii – Innowacyjna Organizacja, podkategorii- Organizacja –Fundacja.
3) Działalność związaną z wdrażaniem wyników prac naukowych dotyczących
zastosowań

medycznych

lnu,

opracowaniem

nowoczesnych

preparatów

o

właściwościach leczniczych.
Fundacja Linum wykonuje większość badań przemysłowych i prac rozwojowych
związanych z realizacją projektu –POIG1.4 „Wytworzenie lnu nowej generacji i
opracowanie innowacyjnych preparatów na jego bazie” w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.Projekt ten realizowany jest przez
firmę Len Pharma Sp.z.o.o, 82-200 Malbork, ul. Zamkowa 17. Warunki współpracy
regulowane są przez Umowę o wykonanie prac badawczych zawartą w dniu
21pażdziernika 2011roku pomiędzy Fundacją Linum reprezentowaną przez Jana
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Szopę –Skórkowskiego- Prezesa Zarządu a Firmą Len Pharma reprezentowaną przez
Tadeusza Skorupskiego-Prezesa Zarządu i Pawła Kalinowskiego- Członka Zarządu
Spółki.
Celem projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów prozdrowotnych i
medycznych powstałych w wyniku zastosowania nowej biotechnologii. Planowanym
jest:
1. Wytworzenie prototypów innowacyjnych produktów prozdrowotnych i
medycznych z nowych typów lnu tj.:
2. -suplementu diety o charakterze preparatu przeciwmiażdżycowego
3. -suplementu diety o charakterze preparatu przeciwmiażdżycowego i
przeciwnowotworowego,
4. -suplementu diety o charakterze preparatu przeciwbakteryjnego i
przeciwgrzybicznego na bazie produktów z nowego lnu,
5. -implantu weterynaryjnego, jako biokompozytu zawierającego włókna nowego lnu.
4) Transfer opracowanych technologii i współpracę z ewentualnymi partnerami
przemysłowymi.
Współpraca z Firmą LenPharma Sp.z.o.o, 82-200 Malbork, ul. Zamkowa 17.
Związana z realizacją projektu POIG 1.4. „Wytworzenie lnu nowej generacji i
opracowanie innowacyjnych preparatów na jego bazie” Warunki współpracy
regulowane są przez Umowę o wykonanie prac badawczych zawartą w dniu
21pażdziernika 2011roku pomiędzy Fundacją Linum reprezentowaną przez Jana
Szopę –Skórkowskiego- Prezesa Zarządu a Firmą Len Pharma reprezentowaną przez
Tadeusza Skorupskiego-Prezesa Zarządu i Pawła Kalinowskiego- Członka Zarządu
Spółki.
Współpraca z firmą Madex s.j. ul Kościeleczki 10A, Malbork w zakresie produkcji
przędzy i tkaniny lnianej.
5) Działalność promocyjną w zakresie realizacji celów statutowych. Utrzymywanie
serwisu internetowego.
Utrzymywanie strony internetowej Fundacji Linum o adresie www.leczenielnem.pl i
uzupełnianie aktualnych danych dotyczących oferty fundacji przez wolontariuszy
fundacji.
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Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla wolontariuszy Fundacji dotyczących, jakości i
ilości związków o aktywności biologicznej obecnych w lnie a mających potencjalne
zastosowanie biomedyczne.
6) Działania mające na celu odnowienie tradycji upraw lnu w Polsce.
Konsultacje ze przedsiębiorstwami branży lniarskiej i jednostkami naukowobadawczymi w sprawie utworzenia Polskiego Klastru Biotechnologicznego.
Powyższe cele były zgodne z założeniami statutowej działalności Fundacji, stanowią
jednocześnie podstawowe kierunki działalności i będą kontynuowane w następnych latach.
Ad §2 p.3 Fundacja Linum nie prowadzi działalności gospodarczej.
Ad §2 p.4. Uchwały zarządu Fundacji Linum podjęte w roku 2011.
W roku 2011 podjęto 7 uchwał. Spis uchwał stanowi załącznik do sprawozdania.
Ad §2 p.5.
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł.
Darowizny od osób prywatnych

–

Darowizny od instytucji i firm

–

Inne przychody statutowe

–

Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych

–

80358,71PLN
75000,00 PLN
6651,53PLN
127085,58PLN

Przychody w kwocie 289122,82 PLN dotyczyły wpłat na działalność Fundacji i były
przychodami statutowymi Fundacji Linum.
W pozycji inne przychody statutowe wykazano odsetki od środków zgromadzonych na
rachunkach bankowych Fundacji.
Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych.
Ad §2 p.6.
Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizacja celów statutowych:
Wytworzenie prototypów opatrunków lnianych stosowanych przez – 92914,20 PLN
osoby cierpiące na trudno gojące się rany o różnej etiologii (zlecano
odpłatnie firmie MADEX z Malborka)
Proces certyfikacji opatrunków lnianych

–

4865,00 PLN

Delegacje i udział w konferencji

-

3000,90PLN

Koszty wysyłki i pakowania opatrunków lnianych, opłaty telefoniczne. –

679,68 PLN

b) koszty administracyjne:
c) działalność gospodarczą:
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Fundacja Linum nie prowadzi działalności gospodarczej.
d) Pozostałe koszty:
Koszty biurowe

–

4498,25 PLN

Wynagrodzenia

–

19.500,00 PLN

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

–

2.400,00 PLN

Ad §2 p.7.
a) Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.
Na podstawie Umowy Zlecenia pracowali:
Marek Borkowski, Malbork, Kościeleczki 10 (czas trwania umowy 24.10.201124.11.2011) - Optymalizacja przędzy lnianej do wytworzenia opatrunków.
Na podstawie Umowy o Dzieło pracował:
Danuta Szustkiewicz – Usługi księgowe i przygotowanie zeznań podatkowych.
(01.01.2011- 15.02.2011)
b) Nie wypłacano wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę
c) Członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzenia z racji pełnienia swoich funkcji w
Zarządzie. Nie były wypłacane nagrody, premie i inne świadczenia.
d) Z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłacono: 19.500,00PLN
e) W roku 2011 fundacja nie udzielała pożyczek.
f) Środki ulokowane na kontach bankowych –stan na dzień 31.12.2011:
Fundacja posiada dwa konta bankowe w ING Banku Śląskim·, Oddział we Wrocławiu
ul.Generała Bema 2, 50-265Wrocław.
Konto Firmowe Zysk

– 75.929,16 PLN

Nr. rachunku - 93 1050 1575 1000 0090 6824 6868,
Otwarte Konto Oszczędnościowe

– 194.229,03 PLN

Nr. rachunku- 02 1050 1575 1000 0023 4229 1883
g) W roku 2011 fundacja nie nabywała obligacji ani nie obejmowała udziałów i nie
nabywała akcji w spółkach prawa handlowego.
h) W roku 2011 fundacja nie nabywała nieruchomości.
i) W roku 2011 fundacja nabyła środków trwałe w postaci dwóch komputerów
przenośnych.
j) Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.
Aktywa Fundacji stanowią: 165985,24 PLN, w tym:
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Aktywa trwałe

–

Aktywa obrotowe

– 162037,24 PLN

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

–

3948,00 PLN

0,00PLN

Na saldo zobowiązań Fundacji w kwocie: 130205,07 PLN, składają się:
zobowiązania długoterminowe

–

0,00PLN

zobowiązania krótkoterminowe

– 130205,07 PLN

rezerwy na zobowiązania

–

0,00PLN

Ad §2 p.8.
brak
Ad §2 p.9.
W związku z faktem, że dochód fundacji przeznaczono w całości na cele statutowe, nie
podlega opodatkowaniu.
Fundacja złożyła deklarację podatkową CIT-8 dnia 21-03-2011roku.
Ad §3
W roku 2011 nie została przeprowadzona w fundacji żadna kontrola skarbowa ani
podatkowa.
Zarząd Fundacji:
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Uchwały Zarządu Fundacji Linum w roku 2011– załącznik do sprawozdania
merytorycznego.
Treść uchwały

Nr. uchwały

Data

U1/2011

25.03.2011 Uchwala o przyjęciu sprawozdania merytorycznego i
finansowego z działalności Fundacji Linum za rok 2010.

U2/2011

10.04.2011 Uchwała o nawiązaniu współpracy z firmą Len Pharma w celu
przygotowania wspólnego projektu do programu POIG.

U3/2011

15.08.2011 Uchwała o przygotowaniu listy zadań do wykonania przez
fundację w ramach projektu POIG

U4/2011

17.10.2011 Uchwała o powołaniu nowych członków Rady Fundacji.

U5/2011

17.10.2011 Uchwała o wyborze nowego Przewodniczącego Rady Fundacji
po rezygnacji poprzedniego.

U6/2011

17.10.2011 Uchwała w sprawie nowego składu Rady Fundacji po rezygnacji
części członków.

U7/2011

22.10.2011 Uchwała

o

badawczych”

zatwierdzeniu
zawartą

w

„Umowy o
dniu

wykonanie

21pażdziernika

prac

2011roku

pomiędzy Fundacją Linum a Firmą Len Pharma .
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