Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
Jednostka nie posiada innych zobowiązań finansowych niż wykazane w bilansie.
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
Jednostka nie udzieliła zaliczek i kredytów dla członków organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
A/ Rozliczenie majątku trwałego za okres sprawozdawczy

Stan
Zwiększenia
na początek
(nabycie)
roku

L.p. Wyszczególnienie

roku

-

1.

Urządzenia techniczne i
maszyny

8 909,00

2.

Inne środki trwałe

637,98

3.

Inne wartości niematerialne i
prawne (licencje)
Razem

Stan na koniec
Zmniejszenia

9 546,98

-

8 909,00

4 534,00

-

5 171,98

-

-

-

4 534,00

-

14 080,98

B/ Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za okres sprawozdawczy

L.p. Wyszczególnienie

Stan na Zwiększenia Zwiększenia Zmniejszenia
początek (amortyzacja
(korekta)
(korekta)
roku
bieżąca)

1.

Urządzenia techniczne
4 235,00 1 476,00
i maszyny

-

-

2.

Inne środki trwałe

-

-

Stan na
koniec roku

5 711,00

5 171,98
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637,98

4 534,00

3.

Inne wartości
niematerialne i
prawne (licencje)

Razem

-

-

4 872,98 6 010,00

-

-

-

-

-

10 882,98

Zapasy, w tym:

2 214,00

Faktura zaliczkowa dot. badania sprawozdania
finansowego za rok 2019

2 214,00

Należności krótkoterminowe, w tym:

5 029,60

Należności z tytułu dostaw i usług – zwrot wydatków

4 525,60

Rozrachunki z budżetami

504,00

Należności długoterminowe, w tym:

2 430,00

Kaucja za wynajem lokalu

2 430,00

Inwestycje krótkoterminowe, w tym:

1 874 826,49

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych

1 874 205,28

Środki zgromadzone w kasie

621,21

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

2 549,26

Polisy ubezpieczeniowe, podpisy kwalifikowane,
oprogramowania antywirusowe

2 549,26

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym

1 816 283,36
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Rozrachunki z kontrahentami, w tym:

1 715 226,48

Rozrachunki z kontrahentami z tytułu dostaw i usług powyżej
12 mcy wymagalności:
ProDialog s.r.o. – kampania w celu pozyskiwania środków
finansowych (darowizn), które posłużą do realizacji celów
statutowych oraz promocji działalności statutowej Fundacji.

1 707 714,15

Rozrachunki z kontrahentami z tytułu dostaw i usług poniżej
12 mcy wymagalności

7 512,33

Rozrachunki z budżetami

63 863,84

Rozrachunki z pracownikami – rozliczenie zaliczek/wydatków 509,25
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, kosztów roku 2019
zafakturowanych w roku 2020

36 683,79

Rozliczenia międzyokresowe, w tym:

11 660,46

otrzymana a niewydatkowana w całości w roku 2019
darowizna Auchan

10 944,40

Zbiórka publiczna (2019/5711/OR) w trakcie kiermaszu
charytatywnego „Czyń dobro razem z Noskami” –
otrzymana, a wydatkowana w roku 2020

716,06

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Stan na 31.12.2019

I

Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej

4 987 901,73

IA

Darowizny od osób fizycznych, w
tym:

2 828 620,38

Wpłaty 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych

105 991,42

Darowizny korporacyjne

27 685,65

IB
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IC

Darowizny Red Noses International 2 049 687,00

ID

Darowizna celowa SHOM

20 000,00

IE

Darowizna celowa Auchan

31 165,60

IF

Umowa o realizację zadania
publicznego nr U/31/ROPS/2019
zawarta z województwem
wielkopolskim

30 743,10

II

Przychody z działalności statutowej
odpłatnej

-

III

Przychody z działalności
gospodarczej

-

IV

Pozostałe przychody operacyjne

699,18

V

Przychody finansowe

471,03

Suma -

4 989 071,94

Fundacja w 2019 roku realizując swoją strategię rozwoju kontynuowała działania związane z regularną komunikacją z przyjaciółmi i
darczyńcami Czerwonych Nosków. Celem tych działań było pozyskiwania środków na działalność statutową oraz przekazywanie darczyńcom i
przyjaciołom Czerwonych Nosków informacji o działaniach na rzecz beneficjentów fundacji. Działania te umożliwiły pozyskanie 2 828 620,38
PLN. Na wysokość tej kwoty mają wpływ działania podjęta i prowadzone w latach wcześniejszych, jak i te z 2019r. Rozwój organizacji był
też aktywnie wspierany przez fundatora, Red Noses Interational.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Stan na 31.12.2019

I

Koszty z działalności statutowej
nieodpłatnej

3 683 406,25

IA

Umowa o realizację zadania
publicznego nr U/31/ROPS/2019
zawarta z województwem
wielkopolskim

30 743,10

IB

Darowizna celowa Auchan

31 165,60

IC

Darowizna celowa SHOM

20 000,00

ID

Koszty programów sfinansowane ze
105 991,42
środków pochodzących z 1%

Druk: NIW-CRSO

IE

Koszty statutowe Fundacji

3 495 506,13

II

Koszty działalności statutowej
odpłatnej

-

III

Koszty działalności gospodarczej

-

IV

Pozostałe koszty operacyjne

31,08

V

Koszty finansowe

486,17

VI

Koszty ogólno-administracyjne

364 831,76

Suma -

4 048 755,26

Głównym celem prowadzonych przez Fundację działań jest wspieranie procesu powrotu do zdrowia dzieci oraz seniorów oraz kojenie ich
cierpienia poprzez humor jako środek terapeutyczny.
W 2019 roku Czerwone Noski kontynuowały prowadzone dotychczas programy ale również rozwijały nowe formaty. Artyści zrealizowali 598
wizyt, odwiedzili blisko 15 500 beneficjentów.
W ramach programu „Klown w Szpitalu” fundacja kontynuowała dotychczas prowadzone działania – regularne wizyty klownów u pacjentów
12 szpitali w 6 miastach Polski. Program „Supersprawni” – zrealizowany w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Czerwone Noski rozwinęły również rozpoczęty w 2018 roku program „Pogotowie Uśmiechu”, w którym
klowni towarzyszą małym pacjentom przed trudnymi zabiegami, badaniami i operacjami – po zrealizowaniu pilotażowych wizyt program został
otwarty i jest regularnie realizowany w Warszawie (IPCZD), Wrocławiu (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego) oraz w
Krakowie.
Wspólnie z Instytutem Pomnikiem Centrum Zdrowia Dziecka Czerowne Noski realizowały również kampanię, której celem była edukacja na
temat higieny i poprawnego mycia rąk.
Fundacja pracowała także nad rozwojem programu „Uśmiech nie zna wieku”, w którym klowni odwiedzali seniorów na oddziale geriatrycznym
Szpitala Wolskiego a także w Domach Pomocy Społecznej w Łodzi i Warszawie. W sumie zrealizowano 11 takich wizyt u 311 seniorów.
Humor w Medycynie to warsztaty dla personelu medycznego, na których doświadczeni artyści z fundacji Czerwone Noski uczą personel
medyczny szpitali, jak wykorzystywać humor, tricki i sztuczki klownowskie w pracy z pacjentem. W 2019 roku zrealizowano 8 takich
warsztatów w różnych szpitalach na terenie Polski.
Fundacja kontynuowała również działania mające na celu budowanie bazy przyjaciół i darczyńców fundacji oraz informowanie ich o
prowadzonych przez Czerwone Noski programach. Te działania mają rówież charakter długoterminowy.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Nie nastąpiło zwiększenie funduszu statutowego.
7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
Jednostka posiada statusu organizacji pożytku publicznego.
W roku 2019 Fundacja uzyskała kwotę 105 991,42 zł z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fundacja wydatkowała kwotę 105 991,42 na:
prowadzenie regularnych wizyt artystów klownów w 12 szpitalach pediatrycznych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu,
Druk: NIW-CRSO

Łodzi i Katowicach. Profesjonalnie przeszkoleni klowni poprzez działania artystyczne wspierali proces leczenia i dążyli do tego, aby
zestresowani i smutni pacjenci odzyskali radość;
wizyty „Pogotowie Uśmiechu” podczas których klown towarzyszył dzieciom i ich rodzicom w chwilach zwiększonego stresu i napięcia w
szpitalu, np. przed planowanych zabiegiem operacyjnym, przygotowaniem do zabiegu w znieczuleniu ogólnym, czy badaniu rezonansem
magnetycznym. Poprzez nawiązanie relacji z pacjentem jeszcze przed zabiegiem, klowni wprowadzali spokojną atmosferę oraz
zmniejszali zgromadzone napięcie. Współpracując z personelem medycznym pomagali zmniejszyć lęk dzieci przed procedurami
medycznymi, dzięki czemu przeprowadzenie zabiegu było łatwiejsze;
organizację wizyt w domach pomocy społecznej, skierowanych do przebywających tam seniorów. Pensjonariusze DPSów zmagają się z
samotnością, depresją i demencją. Regularne odwiedziny Czerwonych Nosków są szansą zwiększenie ich aktywizacji psychofizyczne;
wizyty coachingowe oraz superwizje dla członków zespołu artystycznego. Wizyty coachingowe mają na celu wsparcie merytoryczne
klownów pracujących w szpitalach, poprzez udzielanie im wskazówek merytorycznych i warsztatowych w trakcie wizyty. Superwizje są
to spotkania z wolontariuszami fundacji, którzy wspierają lokalne zespoły artystyczne min. w kwestiach związanych z radzeniem sobie ze
stresem związanym z pracą w warunkach szpitalnych i zarządzaniem emocjami;
zakup materiałów niezbędnych do realizacji wizyt – kostiumów wykorzystywanych przez klownów do pracy w szpitalu
Warsztaty „Supersprawni” – dofinansowanie przedstawienia finałowego realizowanego w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
W roku 2020 Fundacja zawarła umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2019 Fundacji Czerwone Noski
Klown w Szpitalu z AUDIT C-LAND Sp. z o.o. Audit C-Land sp. z o.o. nie świadczył innych usług atestacyjnych, usług doradztwa
podatkowego, pozostałych usług.
Dnia 26.06.2019r. zostało podpisane nowe porozumienie pomiędzy Fundacją a Red Noses Clowndoctors International a fundacją
Czerwone Noski, dotyczące spłaty zobowiązania Fundacji z tytułu kampanii fundraisingowej i informacyjnej, która powstała w celu
pozyskiwania środków finansowych (darowizn), które posłużą do realizacji celów statutowych oraz promocji działalności statutowej Fundacji,
wobec kontrahenta Fundacji. Zgodnie z zawartym porozumieniem w roku 2019 Fundacja otrzymała bezzwrotną darowiznę z Red Nosesn
International w kwocie 569 976,00 zł. Darowizna pokryła częściową spłatę zadłużenia Fundacji z tytułu kampanii fundraisngowej, która służy
realizacji celów statutowych.
W roku 2020 Red Noses Clowndoctors International przekaże w formie bezzwrotnej darowizny kwotę równą 25% zobowiązań wobec
kontrahenta Fundacji, a spłata całości zobowiązań jest przez Red Noses Clowndoctors Intenational gwarantowana do roku 2022.
Sporządzane przez Fundacje „Czerwone Noski Klown w Szpitalu” sprawozdania finansowe za lata 2017 - 2018 wykazują ujemne fundusze
własne, z kolei sprawozdanie finansowe za rok 2019 wykazuje dodatnie fundusze własne.
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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