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E DO SPRAWOZDAN lA Fl NANSOWEGO

Fundacja Parasol Roztocza z siedzibą ul, Zamojsk a 42A,22-6o)Tomaszów
Lubelski została
związania aktem notarialnym w dniu 2 lutego 2015 roku przed
notariuszem Adelą Bielecką
w Tomaszowie Lubelskim (numer repertorium ANr79L/2015).
Fundacja została wpisana

do rejestru fundacji, stowarzyszeń innych organizacji społecznych lub
zawodowych,

prowadzonYm przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w
Lublinie z siedzibą w świdniku Vl
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego w dniu
26 lutego 2015 roku pod
numerem KRS 0000545849.
okres działalnościFundacji parasol Roztocza jest nieograniczony.

2.
a)

Do celów statutowych Fundacji Parasol Roztocza zalicza
się:

Podnoszenie Poziomu wykształcenia dzieci i młodziezy , zwłaszcza z obszarów
wiejskich,
miejsko-wiejskich i małYch miast. W szczególności wspieranie
młodziezy utalentowanej w
kierunkach ścisłychtakich jak matematyka, fizyka;

b)

działalnośćwspomagająca szkolnictwo zawodowe na poziomie
średnim iwyższym;

c)

działalnoŚĆ wsPomagająca rozwoj techniki, wynalazczości
i innowacyjności oraz
rozPowszechnianie i wdrazanie nowych rozwiązan technicznych
w praktyce gospodarczej;

d)

ochrona i Promocja zdrowia poprzez niesienie pomocy
osobom oczekującym na trudne
lub drogie zabiegi medYczne; działania na rzecz osób
niepełnosprawnych; niwelowanie
barier w dostępie do leków; finansowanie badań lekarskich;

e) niesienie pomocy emerytom, rencistom, dzieciom, młodzieży,
osobom
niePełnosPrawnVm, rodzinom

f)
g)

lub osobom w trudnej sytuacji zyciowej

niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą;
reintegracja zawodowa i sPołeczna- głównym celem reintegracji
zawodowejjest nabycie

Przez uczestników międzY innYmi umiejętności zawodowych, przyuczenie

h)

oraz

wyrównywanie szans tych rodzin i osob;

do

wYkonYwania PracY, przekwalifikowanie lub podwyzszanie
kwalifikacji zawodowych;

działalnoŚĆ charYtatYwna, współorganizowanie imprez
charytatywnych, zbiórek
pieniędzy;
str.
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i)
j)

pozyskiwanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych;
wsPÓłPraca z organizacjami pozarządowymi , jednostkami samorządu terytorialnego
ich
związkami oraz przedsiębiorca mi;

k)

działalnoŚĆ Polegająca na wspieraniu aktywnego trybu życia poprzez upowszechnienie

turystYki, krajoznawstwa, aktywnego spędzania czasu-

w tym

organizacje rajdów,

wycieczek;

l)

PozYskiwanie Środków krajowych i zagranicznych na realizację celów Fundacji;

m) wsPÓłPraca z organizacjami międzynarodowymi w realizacji celów Fundacji;

n)

odkrYwanie i wspomaganie zespołów artystycznych kultywujących lokalny folklor;

o)

rozwoj i popularyzacja sportu;

P)

kształcenie kadry pracowniczej według standardów europejskich dla potrzeb
rynków
pracyw naszym kraju i zagranicą.

3.

Dane finansowe Prezentowane w bilansie odpowiadają danym finansowym
na dzień 31

grudnia 2016 roku. Rachunek wyników zawiera dane finansowe
za okres od

1_

stycznia

2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Sprawozdanie Fundacji zawiera dane porównawcze
za rok201"5.

4.

Rokiem obrotowym Fundacjijest rok kalendarzowy.

5.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Zarząd Fundacji sprawowali:

Wioletta Elżbieta Kozyra

6,

-

Prezes Fundacji

Agnieszka Kuna

- Członek Zarządu

Andrzej Śmiałko

- Członek Zarządu

W okresie objętYm sprawozdaniem finansowym skład Rady Fundacji
był następujący:
Roman Rak

-

Paweł Kusiak

Przewodniczący Rady

- Członek Rady

Agnieszka Harbuz - Członek
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7.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniukontynuowania działalnościw dającej

się przewidziec przyszłoŚci, nie są znane zadne okoliczności będące zagrozeniem dla
działalnościFundacji,

8.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem zasad rachunkowości
zgodnie z zaIącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przewidzianym dla fundacji
mogących prowadzić działalnośćgospodarczą.
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Fundacja Parasol Roztocza
u|, Zamojska 42A,2ż-600 Tomaszów Lubelski

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2O16 r.

na podsta\^/ie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości
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Fundacja Parasol Roztocza
ul. Zamojska 42A, ż2-600 Tomaszów Lubelski
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DODATKOWE lNFORMACJE l oBJAŚNlENlA Do BlLANSU
Na dzień 31grudnia 2016 roku

1,, lnformacje identyfikujące jednostkę
Organizacja: Fundacja Parasol Roztocza

KsięgowoŚĆ jednostki Prowadzona

jest na pełnych księgach

rachunkowych, osobą

odPowiedzialną za prowadzenie księgowościjednostki jest Katarzyna Ujma.
Jednostka Prowadzi nieodpłatną dziatalnośćpozytku publicznego, jednostka moze prowadzić
działalnośćgospodarczą w rozmiarach słuzących celom statutowym.

2.

Okres objęty sprawozdaniem

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 20]_6 roku do

3]_

grudnia 2016

roku, SPrawozdanie finansowe jest sporządzone za drugi rok działalności
organizacji.

Fundacja sPorządza sprawozdanie finansowe w oparciu o ustawę o rachunkowości.

3.

Deklaracja o kontynuowaniu działalności

Roczne sprawozdanie sporządzono przy załozeniu kontynuowania działalności
statutowej
Przez jednostkę Przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłuzej, nie są znane okoliczności,
które wskazYwałyby na istnienie powaznych zagrożen dla kontynuowania
działalności.

4.

Przyjęte zasady rachunkowości

AktYwa i PasYwa wyceniono według zasad określonychustawą o rachunkowości.

5,

lnformacje o środkachtrwałych

W roku sPrawozdawczym Przyjęto do uzytkowania jeden środektrwały, nie przyjęto
wartości
niematerialnych i prawnych.
Dnia 7 liPca 2016 roku został zakupiony namiot o wartości początkowej
3 813 zł. środek trwały

uzYskano w celu Prowadzenia działalnoŚci statutowej podczas imprez okolicznościowych _

Pikniki, kiermasze, choinki. Środek trwały amortyzowany jest metodą liniową, stawka
amortYzacji 20%. Na koniec roku sprawozdawczego wartośćnetto środków
trwałych wynosi
3495,25 zł.
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6,

lnformacja o funduszach i kapitałach własnych

Fundacja Parasol Roztocza posiada fundusz statutowy
o wartości31 453,59 zł. Fundusz
statutowy ustanowiony w akcie załozycielskim z dnia
05.02.2015r., o wartości20OO zł został
w całoŚci oPłaconY Przelewem
Przez Fundatora. Kwota 29 453,5gzł stanowi przeksięgowanie
wyniku finansowego z roku 2015 na fundusz statutowy,
zgodnie z uchwałą.
Na fundusz statutowY składa się fundusz na działalność
statutową w kwocie 30 453,59
fundusz na działalnośćgospoda rcząw kwocie 1O0O
zł.

7.

zł oraz

Nalezności i zobowiązania

Jednostka na dzień 31 grudnia 2016r. posiada
zobowiązania krótkoterminowe w kwocie
453,37 zł, nie wYstęPują zobowiązania długoterminowe.
Fundacja na dzień bilansowy nie
podsiada nalezności o charakterze krótko i
długoterminowym

8.

Struktura rachunku wyników
Fundacja w roku 2016 osiągnęła przychody w
wysokości 1,64925,34zł.
PowYŻsza wartoŚĆ w całoŚci odpowiada przychodom

zgodnYch

z

art, 17 ust. 1 pkt

4

Ustawy

o

z

dzialalności statutowej nieodpłatnej

podatku dochodowym od osób prawnych,

przedmiotowo zwolnionych z podatku dochodowego,

Na przychody z działalnościstatutowej nieodpłatnej
osiągniętych w 2016 roku, składają się:
Otrzymane darowizny 1,27 11,3,47 zł
W tYm uzYskane darowizny rzeczowe 2 71,5,g5 (zabawki,
zł
artykuły szkolne)
Środki zebrane podczas zbiórek niepublicznych
wynosz ą 34 484,87 zł, w tym zbiórki
rzeczowe 2794,98 zł (zbiorka zywności)
Środki zebrane podczas zbiórek publicznych
3 327,oO zł

Jednostka nie osiągnęła w roku 2ot6 przychodów
przychodów

fi na

z

działalnościgospodarczej, oraz

nsowych.

SPecYfika PrzYchodów działalnościstatutowej
nieodpłatnej fundacji kwalifikuje do
PozostałYch PrzYchodów operacyjnych, zgodnie zza|ącznikiem
do ustawy o rachunkowości.
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Struktura przedmiotowa przychodów Fundacji w roku 2016

Darowizny pien

I24 397,52 zl

Darowizny rzeczowe

27t5,95 zl

Zbiórki niepubliczne
Zbiorki niepubliczne rzeczowe

2794,98 zl

Zbiorki publiczne

3 327,00 zl

Zbiorki Publiczne oraz niepubliczne były wspierane przez osoby fizyczneanonimowe.

Natomiast uzYskane darowizny mozna pogrupować według kryterium podmiotowego.
Fundacja Parasol Roztocza otrzymała darowizny od osób fizycznych, przedsiębiorstw

oraz

fundatora

-

Romana Raka,

Struktura przychodów ogółem Fundacji za !.ok 2"0t6

Przychody od

fundatora 84 tys. zl
5t%

prawnych i

Przychody od osób fizycznych 67 ty§. zł
:J Przychody od fundatora 84 tys. zł

Przychody od osób prawnych

i

firm 14 tys. zł
]
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Biorąc pod uwagę powyzszy podział ogólna kwota przychodów (164925,34 zł) pochodzi
41% od osób fizycznych, w 51 % od

fundatora oraz w 8

%

od osób prawnych

i

firm.

struktura darowizn z pominięciem zbiórek przedstawia się następująco:

§truktura podmlotowa darowizn pienięznych w
2016 roku
,, Darowizny
od osób

fizycznych

Darowizny od osób
prawnych ifirm
od osób

ifirm;
,99 zl

Darowizny od fundatora

tL%

,

WszYstkie Przychody jakie osiąga jednostka kwalifikuje się, zgodnie z zakładowym

Planem kont, według odpowiednich celów statutowych. W przypadku otrzymywanych
darowizn, darczYnca wskazuje cel na jaki środkimają być przeznaczone, natomiast kazda
Prowadzona zbiórka ma okreŚlony cel szczegółowy przed jej rozpoczęciem. Darowizny
otrzYmane bez wskazania szczegółowego celu statutowego kwalifikuje się do przychodów
na
ogólne cele statutowe fundacji, związane m.in. z biezącym funkcjonowaniem,
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Struktura przychodow według celów statutowych w 2016 roku
Wspomaganie
szkolnictwa
zawodowego

Ogólne cele
statutowe, bieżące

funkcjonowanie

L4%

Fundacji
t6%

ochrona zdrowia

pomoc osobom w
trudnej sytuacii,

wyrównywanie

dorosłych
,%

"_,.

szans
t5%

Leczenie i

rehabilitacja
chorych

pracowników firm
Roztocze i w§k

Łukasza Dmitrocy
20%

L%

w roku sprawozdawczym wyniosły 83 758,61- zł, z czego koszty administracyjne,
związane z biezącym funkcjonowaniem fundacji 18 635,85 zł, zaŚ koszty działalnoŚci
Koszty

statutowej nieodpłatnej związane z realizaĄącelów statutowych wynoszą 65 1Ż2,76 zł.

struktura kosztów administracyjnych przedstawia się następująco:
L.p.
1

Kategoria kosztów

Wartość
3t7,75 zł
I92I,t1. zl

ad ministracyj n

Amortyzacja

2 Zuży cie materiałów i energii

'J,289,63 zl

3 Usługi obce

48'],,62 zł

4 Podatki i opłaty
'],4

5 Pozostałe koszty rodzajowe

RAZEM

6ż5,74 zl

18 635,85 zł
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Koszty działalnościstatutowej nieodpłatnej
wyniosły 651,22,76 zł
Na koszty działalnościstatutowej nieodpłatnej
w roku 2016 składają się:

Wspomaganie szkolnictwa zawodo wego
22 374,0O zł
Na działanie składają się przekazane
stypendia dla najlepszych uczniów
Zespołu Szkół
Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim.
źrodłofinansowania: darowizna Fundatora
na pro'ram stypendialny.
Ochrona i promocja zdrowia: dzieci 3 080,96
zł.

w ramach kosztu opłacono leczenie i rehabilitację
chorych dzieci pracowników firm
Roztocze i wsk
źrodłofinansowania: darowizny uzyskane
od osób fizycznych,
Ochrona i promocja zdrowia: dorosłych

7

289,99 zł,

Działacie objęło sfinansowanie leków
dla osób dorosłych oraz leczenie osób
schorowanych, pomoc przyznana na podstawie
wniosku o dofinansowanie, w ramach
tego kosztu realizowany był grant pracowniczy
polegający na dofinansowaniu
leków

dla osób samotnych, schorowanych

Żrodło finansowania: leczenie schorowanych
osób sfinansowane
uzyskanej od Fundatora orazz grantu pracowniczego,

z

darowizny

ochrona i promocja zdrowia: projekt Finansowy
Zastrzyk71,0,61,zł.
Rozliczenie projektu ,,Finansowy zastrzyk"
zakonczyło się 30.04.2016 roku,
do w/w
terminu jednostka Ponosiła koszty związane
z obsługą, rozliczeniem i zakończeniem
projektu.
Źrodło finansowania: darowizna uzyskana
od Fundatora w 20].5 roku.
ochrona ipromocja zdrowia: leczenie irehabilitacja
Łukasza Dmitrocy 6237,47 zł.
w ramach tego działania poniesiono koszty
związanez rehabilitacją Łukasza
Dmitrocy,

konsultacjami

z

lekarzem, zakupem leków, zakupem
rotora elektrycznego do
rehabilitacji kończYn, zakuPem artykułów
niezbędnych do dostosowania
mieszkania,

by Łukasz mógł w nim funkcjonować po
powrocie ze szpitala.

Źrodło finansowan ia: Zbiorki niepubliczn
e

fizycznych.
ochrona i promocja

na rzeczŁukasza Dmitrocy, darowizny
osób

,,

zdrowia: leczenie

Roztocze i WSK 1,442,66 zł.

i

}

rehabilitacja chorych pracowników
firm
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W ramach tej grupy kosztów statutowych nieodpłatnych sfinansowano dojazd do
lekarzy i zakup leków chorego pracownika firmy WSK Tomaszów Lub, Sp. z o.o.

Źrodło finansowania: darowizny od osob fizycznych przeznaczone na ten cel,
brakującą kwotę stanowiły środkiogólne Fundacji.
Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, wyrównywanie szans: 21,408,51, zł,

Działanie objęło sfinansowanie tygodniowej kolonii

Polskiej

na

w Polsce dla dzieci ze

szkoły

Ukrainie, współfinansowanie Dnia Autyzmu zorganizowanego w

Tomaszowie Lubelskim, koszty związane z adopcją dzieci na odległość finansowanie
edukacji dwójki dzieci z Madagaskaru oraz koszty związane

z

przekazaniem paczek

zYwnoŚciowych na Święta dla osob starszych, samotnych, schorowanych. ReaIizacja

grantu pracowniczego polegającego na zakupie lodówki dla rodziny znajdującej się w
trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Źrodlo finansowania: Kolonia dla dzieci, grant pracowniczy oraz adopcja dzieci na
odległoŚĆ

-

darowizna Fundatora, paczki żywnościowe- niepubliczna zbiorka

zywnoŚci zorganizowana na terenie zakładu produkcyjnego ZUp Roztocze

Tomaszów, organizacja Dnia Autyzmu

-

i

WSK

środkiwłasne Fundacji (pozyskane od

darowizn na ogólne funkcjonowanie Fundacji).
Wspieranie aktywnego trybu zycia 2 578,56 zł.
Realizacja rajdu rowerowe8o w ramach grantu pracowniczego oraz darowizna dla

Stowarzyszenia Lepsza PrzyszłoŚc na zapewnienie aktywnego spędzania wakacji dla
dzieci z terenów wiejskich.
Źrodło finansowania: grant pracowniczy

Stowarzyszenia

-

-

darowizna Fundatora, darowizna na rzecz

Środki własne Fundacji (pozyskane od darowizn na ogólne

fun kcjonowanie Fundacji),

Zgodnie

z

załącznikiem do ustawo

o

rachunkowości koszty statutowe poniesione przez

Fundację kwalifikuje się do pozostałych kosztów operacyjnych.
Kolej na ta bela prezentuj e stru ktu rę kosztów działa l nościstatutowej

n

ieod płatnej.
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Struktura kosztów działalnościstatutowej nieodpłatnejw roku 2016
Kategoria kosztów statutowych

L.p.

t

Wartość
22374,00 zl

Wspomaga nie szkolnictwa zawodowego

2 Ochrona zdrowia, w tym:

1,8761-,69 zł

Leczenie chorych dzieci pracowników firm
2.!. Roztocze iwsk
2.2. Ochrona zdrowia i leczenie osób dorosłych
2.3. Obsługa projektu Finansowy zastrzyk
2.4. Leczenie i rehabilitacja Łukasza Dmitrocy
Leczenie chorych pracowników firm WSK
2.5. Roztocze

3 080,96 zł

7 289,99 zl

7t0,61zł
6 237,47 zl

i

1-

442,66 zl

Pomoc osobom w trudnej sytuacji,
3 wyrównywanie szans

21408,5I zl

4 Wspieranie aktywnego trybu życia

2 578,56 zł

RAzEM

65 L22,76 zl

Fundacja Parasol Roztocza nie osiągnęła w roku 2016 kosztów
działa l nościgospoda rczej, kosztów

fi na

z tytułu prowadzonej

nsowych oraz strat nadzwyczaj nych.

DziałaInoŚĆ Fundacji Parasol Roztocza w roku sprawozdawczym201_6 zamknęła się zyskiem w

wysokoŚci

81-

1,66,73 zł. Wszystkie osiągnięte dochody przeznaczono

na

działalność

statutową, ustawowo zwolnioną od podatku.

9.

Środki pienięzne
Fundacja posiada Środki na rachunku bankowym 32 602,73 zł, w kasie 19 981,7I zł orazśrodki

na lokatach krótkoterminowych w kwocie 56000,00 zł. Środki znajdujące się na lokacie
oprocentowane są w skali

1,6%o

w skali roku, depozyt został zawarty na 6 miesięcy, termin

zapadalności depozytu 22 czerwca

20If rok,

Struktura środków pieniężnych.

1

Wartość

Nazwa

L.p.

L9 98L,7Lzl

Kasa

2 Rachunek bankowy

32 602,73 zl

3 Lokaty krótkoterm inowe

56 000,00 zł

RAzEM

Środki pochodzące

z

tO8 584,44 zł

darowizn oraz zbiórek zawsze

są wydatkoWane zgodnie

z

przeznaczeniem wskazanym przez darczyńców.
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Struktura dostęPnYch Środków, według celu wydatkowania przedstawia
się następująco:
L.p.
1

Nazwa

Wartość

Wspomaganie szkolnictwa zawodowego

12 095,00 zł

2 Ochrona i promocja zdrowia, w tym:

81,449,36 zl

2.1. ochrona zdrowia dzieci

28 819,49 zl

2.2. Ochrona zdrowia dorosłych

45,61, zł

2.3. Operacja Patrycji Karwan

25 801,50 zł

2.4. Leczenie i rehabilitacja Łukasza Dmitrocy

26 21,3,04 zł

3 Realizacja grantów "Wolontariat pracowniczy''

4 920,44 zł

4 Pomoc osobom w trudnej sytuacji, wyrównywanie
szans

951,30 zł

5 Ogólne cele statutowe

8 284,69 zl

6 Działa lnośćgospodarcza

1 000,00 zł

RAzEM

LOBt3t,O7 zł

Posiadane Środki Zostaną przeznaczone na wypłatę
stypendiów naukowych dla uczniów
ZesPołu Szkół nr 4, ochronę i Promocja, która ma na
celu sfinansowanie operacji patrycji
Karwan, oraz leczenie i rehabilitację Łukasza Dmitrocy.
Fundacja posiada środkina realizację
grantów pracowniczych ,,Wolontariat pracowniczy,
więcej nas łączy niż dzieli,,, środkina
ogólne cele statutowe i biezące funkcjonowanie organizacji
oraz środkina pomoc osobom w
trudnej sYtuacji materialnej. Jednostka posiada równiez
rezerwę na działalnośćgospodarczą,
Środki na ochronę zdrowia chorych dzieci pracowników
firm Roztocze i WsK.
10. lnformacje końcowe

Jednostka ma zamiar kontynuowaĆ działalnośćw kolejn ym,2O!7
roku. Nieznane są powody
niemozliwości kontynuowania działanw kolejnych latach.
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FUNDACJA

Tomaszów Lubelski dn. 30,06.201 7r.
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Uchwała Rady
Fundacji Parasol Roztocza z dnia 30 czenłrca 2017 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok2016 (0f .01 -31.12.2016)

Na podstawie par, 30 ust. 2 statutu fundacji Rada Fundacji jednogłośniezdecydowała o
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016 (01.01.-31 122016) i przeznaczeniu
dodatniego wyniku finansowego na fundusz statutowy.

Podpisano:
protokolantka
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