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DAN E ORGAN |ZACJ l POZARZĄDOWEJ
Nazwa: Fundacja Parasol Roztocza
Siedziba: ul. Zamojska 4żA,ż2-600 Tomaszów Lubelski

Adres do korespondencji: ul. Zamojska 42A, ż2-600 Tomaszów Lubelski
E-mail : fundacja @parasolroztocza,pl

Telefon: 784-541,,489

KRS:0000545849
REGON:360888475
NlP: 921-20-3t-286

z siedzibą ul. Zamojska 42A, Ż2-600 Tomaszów Lubelski

Fundacja Parasol Roztocza

została

związania aktem notarialnym w dniu 2 lutego 2015 roku przed notariuszem Adelą Bielecką w
Tomaszowie Lubelskim (numer repertorium ANr 79t/ż015). Fundacja została wPisana do rejestru
Sąd
fundacji, stowarzyszeń innych organizacji spotecznych lub zawodowych, prowadzonym Przez

Rejonowy Lublin Wschod 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.
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Zarząd Fundacji sprawowali:

Wioletta Elzbieta Kozyra

-

Prezes Fundacji

Agnieszka Kuna

- Członek Zarządu

Andrzej Śmiałko

- Członek Zarządu

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym skład Rady Fundacji był następujący:

Roman Rak- Przewodniczący Rady
Paweł Kusiak

- Członek Rady

Agnieszka Harbuz

- Członek
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w rozmiarach

Fundacja Parasol Roztocza może prowadzic działalnośćgospodarczą

słuzących

celom statutowym, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. W roku 2016 jednostka
n

ie podjęła się wykonywa

n

ia działa l nościgospodarczej.

Rok 2016 jest drugim rokiem prowadzenia działalnościprzez Fundację Parasol Roztocza.

W pierwszym roku funkcjonowania przyjęto 4 uchwały:

o
o

Uchwała sprawozdania finansowego za rok 2015
Uchwała o przeksięgowaniu wyniku finansowego za rok ż015 na fundusz statutowy,
Powyzsze uchwały stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNoSCl FU NACJ

l

Do CELOW STATUTOWYCH Fundacji Parasol Roztocza zalicza się:

a)

podnoszenie poziomu wykształcenia dzieci i młodziezy , zwlaslcza 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 i wyzszym;

c)

działalnoŚĆ wspomagająca rozwo1 techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz

rozpowszechnianie

i

wdrazanie nowych rozwiązań 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
niepełnosprawnym, rodzinom lub osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

f)

niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk zywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za

granicą;

-'
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8)

reintegracja zawodowa

i

społeczna- głownym celem reintegracji zawodowej jest

nabycie przez uczestników między innymi umiejętnościzawodowych, przyuczenie do
wykonywania pracy, przekwalifikowanie lub podwyzszanie kwalifikacji zawodowych;

h)

działalnośćcharytatywna, współorganizowanie imprez charytatywnych, zbiórek
pieniędzy;

i)
j)

pozyskiwanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych;

współpraca z organizacjami pozarządowymi , jednostkami samorządu terytorialnego
ich związka mi oraz przedsiębiorcami;

k)

działalnośćpolegająca na wspieraniu aktywnego trybu zycia poprzez upowszechnienie

turystyki, krajoznawstwa, aktywnego spędzania czasu- w tym organizacje rajdów,
wycieczek;

l)

pozyskiwanie środkowkrajowych 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)

rozwój i popularyzacja sportu;

p)

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

PRZYCH ODY
Fundacja w roku 2016 osiągnęła przychody w wysokości164 925,34 zł.
powyższa wartośćw całościodpowiada przychodom z działalnościstatutowej nieodpłatnej

zgodnych

z art. 17 ust. 1 pkt 4

Ustawy

o podatku dochodowym od osob

prawnych,

przedmiotowo zwolnionych z podatku dochodowego,

Na przychody z działalnościstatutowej nieodpłatnej osiągniętych w

20]-5 roku,

składają się:
Otrzymane darowizny pienięzne I24 397,52 zł
Otrzymane darowizny rzeczowe 271,5,95 zł
Środki zebrane podczas zbiórek niepublicznych wynoszą 31 689,89 zł
Zbiórki rzeczowe ż 794,98 zł
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Zbiorki publiczne 3 321 zł, (zbiorka dla Łukasza Dmitrocy)

Jednostka nie osiągnęła w roku 2016 przychodów

z

działalnościgospod arcze1, oraz

przychodów finansowych, nie pozyskała środkow pochodzących ze źrodełpublicznych,

takze nie uzyskała przychodów

z tytułu odpłatnych świadczeń realizowanych

a

przez

fundację w ramach celow statutowych.

Struktura przychodów ogółem według źrodłaotrzymania darowizny przedstawia się
ponizszy wykres. Największy udział w przychodach w 2016 miał fundator

-

Roman Rak, natomiast

przychody uzyskane od osób fizycznych stanowią 41%,

Struktu ra przychodów ogółern

,

Przychody od osób fizycznych 67
tys. zł

Przychody od osób prawnych

i

firm

74 tys. zł

Przychody od fundatora 84 tys. zł

Warto przeanalizowaĆ strukturę przychodów według celów statutowych. Najwięcej darowizn

i

przychodów ze zbiórek uzyskano na leczenie Łukasza Dmitrocy 32,5 tys. zł; na pomoc osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej iwyrównywanie szans uzyskano ż4,8 tys. zł; na

OperacjęPatrycji Karwanzebrano25,8tys.

zł; naochronęzdrowiadzieci pozyskańo 19,2tys.zł.

Dodatkowo Fundacja pozyskała 23 tys. zł na wspomaganie szkolnictwa zawodowego (darowizna
od Fundatora). Fundacja odnotowała równiez przychody na ochronę zdrowia dorosłych, leczenie

i

str. 5

rehabilitację pracowników firm ZUP Roztocze Roman Rak oraz WSK Tomaszow Lubelski Sp. z o.o.

oraz rozwoj wolontariatu. Poniższa tabela przedstawia kwoty przychodow według celu,
Dodatkowo Fundator, przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne przekazały do Fundacji darowizny bez
wskazania szczegółowego celu.

Wartośćprzychodów
wg. celu
23O84,0Ozl
t9 223,62zl
2O45,6Lzł

Nazwa przychodu wg. celu statutowego
Wspomaganie szkolnictwa zawodowego

ochrona zdrowia dzieci
Ochrona zdrowia dorosłych
Operacja Patrycji Karwan
Leczenie i rehabilitacja Łukasza Dmitrocy

25 801,50 zł

32 450,5Lzl

Leczenie i rehabilitacja chorych pracowników firm Roztocze

i

WsK

1 100,00 zł

Pomoc osobom w trudnej sytuacji, wyrównywanie szans

24882,1Lzł

Rozwój Wolontariatu

10 000,00 zł

Ogólne cele statutowe, bieżące funkcjonowrnie Fundacji

26337,99 zł

t64925,34zł

RAzEM

Najwięcej przychodow uzyskano na cel statutowy ochrona i promocja zdrowia: 49 %. Jestto bardzo

rozbudowane działanie obejmujące: ochronę zdrowia dzieci oraz dorosłych, leczenie
pracowników firm Roztocze i WSK, a takze dwa działania skierowane do konkretnych osób

-

rehabilitacja Łukasza Dmitrocy oraz operacja Patrycji Karwan. Pomoc osobom w trudnej sytuacji
oraz wyrównywanie szans stanowi l5o/o przychodów ogółem Fundacji w 2016 roku, wspomaganie

szkolnictwa zawodowego koncentruje
na ogólną działalnośćFundacjistanowią

1,4%

przychodów ogółem Fundacji. Darowizny przekazane

16%przychodów-ta kategoria przychodów przeznaczana

jest na biezące funkcjonowanie organizacji, Środki są przekierowywane na poszczególne cele
szczegółowe np. wyrównywanie szans, leczenie. Ostatnią pozycją w kategorii przychodów jest
rozwoj wolontariatu, jego udział wynosi

6%o,

przychody pochodzą od Fundatora na finansowanie

programu Granty Pracownicze ,,Więcej nas łączy niż dzieli".
Diagram kołowy przedstawia strukturę przychodow według celów.

,,

, }
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STRUKTURA PRZYCHOOÓW WG. CELU

Ogólne cele

statutowe,

Wspomaganie
szkolnictwa

bieżące

funkcjonowanie

__

Fundacji
t6Yo

ochrona zdrowia
dzieci
t2%

ochrona zdrowia
dorosĘch

pomoc osobom

t%

w trudnej

sytuacii,

wyrównywanie

szans

Leczenie

i

Operacia Patrycji
Karwan

t1To rehabilitacja
chorych

pracowników
flrm Roztocze i
WsK

tlo

tż%o

Łukasza Dmitrocy
2OTo

Analizując strukturę przychodów warto zwrocić uwagę, na tabelę przedstawiającą źrodło
pochodzenia przychodu z celem na jaki zostały przeznaczone środki.
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0

0
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0
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0

0

10000

0

0

24882,1l
10000

1,320

10281,,99

1201-6

2720

0

26337,99

t374t,99

83654,87

34484,87

2 ochrona zdrowia dzieci
3 Ochrona zdrowia

dorosĘch

Leczenie i rehabilitacja chorych
6 pracowników firm Roztocze i WSK

Pomoc osobom w trudnej sytuacji,

Ogólne cele statutowe, bieżące
9 funkcjonowa nie Fundacii

RAZEM 297!6,6t

3327 !64925,34
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KOSZTY STATUTOWE
Koszty w 2016 roku wyniosły: 83 758,61 zł z czego koszty administracylne związane z
biezącym funkcjonowaniem Fundacji 18 635,85 zł, zaśkoszty działalnościstatutowej
nieodpłatnej związane z realizowanymi celami statutowymi wynoszą 65122,76 zł.

Na koszty administracyjne składają się: czynszl zużycie materiałów biurowych, usługi
związane z utrzymaniem strony internetowej, materiały informacyjne ,o działalności
fundacji, artykuły promocyjne

-

balony, odblaski, przypinki dla podopiecznych.

Struktura kosztów administracyjnych przedstawia się następująco:
L.p.

t

Wartość

Kategoria kosztów administracyjnych

317,75 zł

Amortyzacja

2 Zużycie materiałów i energii

L92L,Itzl

3 Usługiobce

1,289,63 zl
48L,62 zl

4 Podatki i opłaty

L4 625,74 zł

5 Pozostałe koszty rodzajowe

RAzEM

Najwięcej środków przeznaczono

18 635,85 zł

na pozostałe koszty rodzajowe, w ż016 roku

wydrukowano biuletyny, ulotki, sprawozdania merytoryczne Fundacji ktore słuzą celom
reklamowym.

Wartośćkosztów związanych

z

realizacją szczegółowych celow statutowych jednostki

przedstawiają się następująco:
L.p.

Wartość
22374,00zł
t876t,69 zl

Kategoria kosztów statutowych

L Wspomaganie szkolnictwa zawodowego
2 Ochrona zdrowia, w tym:

2.t. Leczenie chorych dzieci pracowników firm Roztocze iWSK
2.2. Ochrona zdrowia i leczenie osób dorosłych
2.3. Obsługa projektu Finansowy zostrzyk
2.4. Leczenie i rehabilitacja Łukasza Dmitrocy

3 080,96 zł

2.5. Leczenie chorych pracowników firm WSK i Roztocze

I442,66 zl

3 Pomoc osobom w trudnej sytuacji, wyrównywanie szans

4 Wspieranie aktywnego trybu życia

RAzEM

7 289,99 zł

7L0,61zl
6237,47 zl

214O8,5Lzł
2578,56 zł
65 !2ż,76 zł
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Wspomaganie szkclnictwa zawodowega 7ż 37Ł,aa zł
Działanie obejmowało przyznanie stypendiów naukowych dla najlepszych uczniów Zespołu
Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, Stypendium zostało przyznana przez komisję w klasach

o specjalizacji obróbka skrawaniem, zarówno w klasach technikum jak i szkoły zawodowej,
Stypendium jest przyznawane od wrześniado czerwca danego roku szkolnego. Miesięczna
kwota stypendium wynosi od 100 zt w l klasie do 150 zł w lll i lV klasie.
Źródło finansowania: darowizna Fundatora na program stypendialny.

Ochnona i pronrocja zdrowia: dzieci 3 080,96 zł.
W ramach kosztu opłacono leczenie i rehabilitację chorych dzieci pracowników firm Zakładu
Usługowo- Produkcyjnego Roztocze i WSK. Koszty związane z zakupem leków, dojazdami do
lekarzy, reha bilitacją.
Źródło finansowania: darowizny uzyskane od osób fizycznych.

Ochrona i prornocja zdrowia: donosłych 7 289,99 zł.
Działanie objęło sfinansowanie leków dla osób dorosłych oraz leczenie osob schorowanych,

pomoc przyznana na podstawie wniosku

o

dofinansowanie.

W

ramach tego kosztu

realizowany był równiez grant pracowniczy polegający na dofinansowaniu lekow dla osób
samotnych, schorowa nych.

Źródło finansowania: darowizna uzyskana

od

Fundatora oraz

z

grantu

pracowniczego.

Ochrona i promocja zdrcwia: projekt Firrarlsowy Zastrzyk 710,6].

zł"

Rozliczenie projektu ,,Finansowy zastrzyk" zakonczyło się 30.04.20]_6 roku, do w/w terminu

jednostka ponosiła koszty biurowe związane

z

obsługą, rozliczeniem

i

zakończeniem

projektu.
Źródło finansowania: darowizna uzyskana od Fundatora w 2015 roku.

str, 9

ochrona i promocja zdrowia: rehabilitacja Łukasza Dmitrocy 6237,47 zł.
W ramach tego działania poniesiono koszty związane z rehabilitacją Łukasza Dmitrocy,
konsultacjami z lekarzem, zakupem leków, zakupem rotora elektrycznego do rehabilitacji
kończyn, zakupem artykułow niezbędnych do dostosowania mieszkania, by Łukasz mógł w
nim funkcjonować po powrocie ze szpitala.

Źródło finansowania: Zbiórki niepubliczne na rzecz Łukasza Dmitrocy, darowizny
osób fizycznych.

ochrona i promocja zdrowia: leczenie i rehabilitacja chorych pracowników
firm Roztocze i WSK 1" 442,66 zł.
W ramach tej grupy kosztów statutowych nieodpłatnych sfinansowano dojazd do lekarzy

i

zakup leków chorego pracownika firmy WSK Tomaszów Lub. Sp. z o.o.

źrodłofinansowania: darowizny od osob fizycznych przeznaczone na ten cel,
brakującą kwotę stanowiły Środki ogolne Fundacji.

Działanie objęło sfinansowanie tygodniowej kolonii w Polsce dla dzieci ze szkoły Polskiej na
Ukrainie. W kolonii brały udziałdzieci z Nowego Rozdołu, uczestnicywycieczki byli pierwszy

raz w polsce.

Koszty związane

z kolonią to: transport, pobyt dzieci w

Tomaszowie,

zwiedzanie pobliskich atrakcji z przewodnikiem. W ramach działania współfinansowano

Dzień Autyzmu, zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Tomaszowie Lubelskim, z którym współpracuje Fundacja. Wyrównywanie szans to rowniez
koszty związane z adopcją dzieci na odległość- finansowanie edukacji dwojki dzieci

z

Madagaskaru. Poniesiono koszty związane z przekazaniem paczek zywnościowychna Święta

dla osób

starszych, samotnych, schorowanych. Realizacja grantu pracowniczego

polegającego na zakupie lodowki dla rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

i

zyciowej,

źródło finansowania: Kolonia dla dzieci, grant pracowniczy oraz adopcja dzieci na
odległość- darowizna Fundatora, paczki zywnościowe - niepubliczna zbiorka
zywnościzorganizowana na terenie zakładu produkcyjnego ZUP Roztocze i WSK
str.10

Tomaszów, organizacja Dnia Autyzmu

-

środkiwłasne Fundacji (pozyskane od

darowizn na ogólne funkcjonowanie Fundacji).

Wspieranie aktywnego trybu życia 2578,56zł.
Realizacja rajdu rowerowego w ramach grantu pracowniczego, rajd został zorganizowany
w maju ijest coroczną tradycją Fundacji, integruje wolontariuszy i uczestników. Dodatkowo

w

ramach działania przekazano Darowiznę dla Stowarzyszenia Lepsza Przyszłośćna

zapewnienie aktywnego spędzania wakacji dla dzieci z terenów wiejskich

-

okolice

miejscowości Rachanie.

Źródło finansowania: grant pracowniczy
rzecz Stowarzyszenia

-

-

darowizna Fundatora, darowizna na

środki własne Fundacji (pozyskane od darowizn na ogólne

funkcjonowanie Fundacji).
Ponizszy wykres kołowy prezentuje strukturę kosztów statutowych w 20]_6 roku

STRU KTU RA KOSZTÓW STATUTOWYCH
Wspieranie
aktywnego trubu
życia

Wspomaganie

3Yo

pomoc osobom w
trudnej sytuacji,

szkolnictwa
zawodowego
27%

wyrównywanie
szans
25%

Leceenie chorych

pracowników firm

WSKiRoztocze_

*ś§§

2%o

Leczenie i
rehabi!itacja Łukasza

Dmitrocy
7%

Obsluga proiektu **"
Finansowy zastrzyk
L%

ochrona zdrowia i
leczenie osób
dorosłych
9%o

Ochrona zdrowia, w
tym:
dzieci
firm Roztocze i

22%

wsk

4%
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Zgodnie z załącznikiem do ustawo o rachunkowoŚci koszty statutowe poniesione przez
Fundację kwalifikuje się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Fundacja parasol Roztocza nie osiągnęła w roku 2016 kosztow z tytułu prowadzonej
działalnościgospodarczej, kosztów finansowych orazstrat nadzwyczajnych,

Działalnośćjednostki
81"

w roku

sprawozdawczym zamknęła się zyskiem

w

wysokoŚci:

t66,73 zł.

Wszystkie osiągnięte dochody przeznaczono na działalnoŚĆ statutową, ustawowo
zwolnioną od podatku.

Rozpatrując przychody

i

koszty Fundacji Parasol Roztocza nalezy zaznaczyĆ, ze Środki

pochodzące z darowizn oraz zbiórek zawsze są wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem
wskazanym przez darczvńcow. Organizacja nie pobiera prowizji od pozyskanych Środkow,
Na 31.12,2016 roku Fundacja posiada 108 tys. zł dostępnych Środków, z przeżnaczeniem
na określone cele wskazane przez darczyńców.

Wartość

Nazwa

L.p.

095,00 zł

L

Wspoma nie szkolnictwa zawodowego

1,2

2

Ochrona i promocja zdrowia, w tym:

8L 449,36 zl
28 819,49 zl

2.L. ochrona zdrowia dzieci

45,6I zl

2.2. Ochrona zdrowia dorosłych
2.3. Operacja Patrycji

Ka

25 801-,50 zł

rwan

26 2'J,3,04 zł

2.4. Leczenie i rehabilitacja Łukasza Dmitrocy

4 920,44 zl

3

Realizacja gantów "Wolontariat pracowniczy"

4

Pomoc osobom w trudnej sytuacji, wyrównywanie szans

5

ogólne cele statutowe

8 284,69 zl

6

Działa lnośćgospodarcza

1000,00 zł
RAZEM

951,30 zł

LO8L3L,O7 zł
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Posiadane Środki zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów
Zespołu Szkoł 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",
Środki na ogólne cele statutowe i biezące funkcjonowanie organizacji oraz środkina pomoc

osobom w trudnej sytuacji materialnej. Jednostka posiada równiez rezerwę na działalność
gospodarczą, Środki na ochronę zdrowia chorych dzieci pracowników firm Roztocze i WSK.

POZOSTAŁE

l

N FO

RMACJ

E

Fundacja nie zatrudnia pracowników, osoba zajmująca się prowadzeniem księgowościzawarla z

jednostką umowę wolontariatu, nie pobierając z tytułu wykonywanej pracy wynagrodzenia.
Organizacja w roku 2016 korzystała z pomocy wolontariuszy.

W 2016 roku nie wypłacono wynagrodzeń, premii, nagród i innych świadczeń członkom zarządu,
wolontariuszom.

Fundacja nie zawarła umów zlecenia oraz umów o dzieło.

Jednostka nie udzieliła pożyczek pienięznych i poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2016 Fundacja Parasol Roztocza ulokowała na rachunku _bankowym kwotę
32 602,73 zł. Rachunek bankowy prowadzony w Banku Raiffeisen Bank Polska S.A. ul, piękna 20,
00-549 Warszawa. Organizacja posiada dwie lokaty o wartości26 00O zł oraz 30 O00 zł, depozyty

terminowe zostały złożonew Banku Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękna żO, 00-549 Warszawa.

Fundacja Parasol Roztocza w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku nie nabyła obligacji,
udziałow lub akcji w spółkach prawa handlowego.

Organizacja nie nabyła nieruchomości,

str. 13

WartoŚĆ aktywów Fundacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 495,ż5 zł.

Na dzień 31grudnia 2016 roku jednostka nie posiadała zobowiązań ani nalezności.

Podmioty państwowe i samorządowe nie zleciły organizacji zadnej usługi, zadan ani zamówień
publicznych.

Organizacja nie realizowała świadczeń odpłatnych.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia prawne o skutkach finansowych, poza
biezącymi, zwykłymi umowami darowizn otrzymanych i przekazanych, oraz kosztami związanymi
z bieżącą d zi ała

l

n

ością.

Na Fundacji Parasol Roztocza nie ciążą zobowiązania podatkowe. Jednostka zgodnie

z

obowiązującymi w tym zakresie przepisami złożyłado właściwegoUrzędu Skarbowego deklarację

ClT-8 za rok podatkowy 2016, jednostka nie posiadała z tytułu deklaracji ClT-8 zobowiązania
podatkowego.

W roku 2016 w jednostce nie była prowadzona kontrola.
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