Paras"rTlh'I& ztocza

Spraw ozdanie fi nansowe
Fundacj i Parasol Roztocza
ZA RoK oBRoToWY 2oL7

WPROWADZENlE DO SPRAWOZDANlA FlNANSOWEGO

1.

Fundacja Parasol Roztocza z siedzibą ul. Zamojska 42A,22-600 Tomaszów Lubelski została
związania aktem notarialnym w dniu 2 lutego 2015 roku przed notariuszem Adelą Bielecką
w Tomaszowie Lube|skim (numer repertorium A Nr 79112015). 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,

Do celów statutowych Fundacji Parasol Roztocza zalicza się:

a)

podnoszenie poziomu wykształcenia dzieci i młodziezy, zwłaszcza z obszarów wiejskich,
mielsko-wiejskich i małych miast. W szczególności wspieranIe młodziezy utalentowanej w
kierunkach ścisłychtakich jak matematyka, fizyka;

b)

dzlałalnoŚc wspomagająca szkolnictwo zawodowe na poziomie średnim i wyzszym;

c)

działalnoŚĆ wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności ora1
rozPowszechnianie

d)

i

wdrazanle nowych rozwiązan technicznych w praktyce gospodarczej;

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, młodziezy, osobom
niepełnosprawnym/ rodzinom

lub osobom w trudnej sytuacji zyciowej

oraz

wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk zywiołowych, konfliktow zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą;
g)

reintegracja zawodowa i społeczna- głównym celem reintegracji zawodowej jest nabycie

przez uczestników między innymi umiejętności zawodowych, przyuczenie

do

wykonywania pracy, przekwalifikowanie lub podwyzszanie kwalifikacji zawodowych;
h)

działalnoŚĆ charytatywna, współorganizowanie imprez charytatywnych, zbiorek
pien iędzy;
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i)
j)

pozyskiwanie wolontariuszy do reaIizacji celow statutowych;

współpraca z organizaclami pozarządowymi , jednostkami samorządu terytorialnego ich
związkami oraz przedsiębiorcami,

k)

działalnośćpolegająca na wspieraniu aktywnego trybu życia poprzez upowszechnienie

turystyki, krajoznawstwa, aktywnego spędzania czasu-

w tym

organlzacje rajdów,

wycieczek;

l)

pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na realizację celów Fundacji;

m) współpracaz organizacjami międzynarodowymi w realizacji ce|ów Fundacji;

n) odkrywanie

o)
p)

i

wspomaganie zespołów artystycznych ku|tywujących lokalny folklor;

rozwoj i popularyzacja sportu;

kształcenie kadry pracowniczej według standardów europejsklch dla potrzeb rynkow
pracy w naszym kraju i zagranicą.

3.

Dane finansowe prezentowane w bi|ansie odpowiadają danym finansowym na dzień 31

grudnia

20If roku,

Rachunek wynikow zawiera dane finansowe za okres od 1 stycznia

20If roku do 31 grudnia 2017 roku. Sprawozdanie Fundacji zawlera dane porównawcze
za rok201,6,

4.

Rokiem obrotowym Fundacjijest rok kalendarzowy.

5.

W okresie objętym sprawozdaniem flnansowymZarząd 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

Przewodnlczący Rady

- Członek Rady

Agnieszka Harbuz - Członek
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7.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniukontynuowania działalnościw dające1

slę przewidziec przyszłości,nie są znane zadne okoliczności będące zagrozeniem

dla

działalnościFundacji.

B.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem zasad rachunkowości
zgodnie z załącznikiem nr

1do

ustawy o rachunkowości, przewidzianym dla fundacji

mogących prowadzlć działal nośćgospodarczą,
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Fundacja Parasol Roztocza
ul. Zamojska 42A,22-600 Tomaszów Lubelski

BILANS sporządzony na dzień 3t.t2.2ot7

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

stan aktvwów na dzień:
(poczatek roku)
(koniec roku)

wyszczeqólnienie aktvwów
1

A. AKTYWA TRWAŁE
I. WartoŚci niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. NaleznoŚci długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. zapasY
II. Naleznościkrótkoterminowe
III. I nwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

c.

2

3 495,25

2 732,65

o,oo

o,o0
2 732,65
o,o0
o,o0
o,o0

3 495,25

o,oo
o,oo
o,

Log 578,44

171 815,05

975,oo

o,oo
Loa 5a4.44
19,oo

975,o0
o,o0
L7o a2o,2o
19,85

o,oo

o,o0

LI3 o73,69

t74 547,7o

Należne wołatv na fundusz statutowv

Aktywa razem

PAsYWA

Stan pasywow na dzień:
(początek roku)
(koniec roku)

wyszczeqólnienie pasvwow
1

A. FUNDUSZ WŁASNY
I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegĘch
IV. Zysk (strata) netto
B. ZOBOWIAZANIA

3

I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA

I. Rezerwy na zobowiązania
IL Zobowiązania długoterminowe
IIL Zobowiąza nia krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem

2

LLz 620,32

I44 olg,22

31 453,59

LLz 620,32

0,

0.00

0.00
0.00

81 166,73

31 398,90

453,37

30 528,48

0,00
0,00
453,3]

0.00

0,00

I72B,4B

0,0c

28 B00,00

113 073,69

L74 547,7o

zarzad Jednostki
1meFce

d3lasporżadżena)
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łźh*-*
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Fundacja Parasol Roztocza
ul. Zamojska 42A,22-600 Tomaszów Lubelski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2Ot7
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)
Poz

Wyszczególnienie

1

2

A. Przychody z działalnościstatutowej
I Przychody z nieodpłatnej działalnościpozytku publicznego
II Przychody z odpłatnej działalnościpozytku publicznego
III Przychody z pozostałej działalnościstatutowej
B. Koszty działalnościstatutowej
I Koszty nieodpłatnej działalnościpożytku publicznego
II koszty odpłatnej działalnościpozytku publicznego
III Koszty pozostałej działalnoŚci statutowej
C. Zysk (strata) z działalnościstatutowej (A-B)

kwota za rok

kwota za rok

3

4

nanrzarlni

nhratnrłrrr

164 925,34
164 925,34

t30 939,16

83 758,61
83 758,61

roo 569,04
1oo 569,04

81 166,73

30 370,12

o,oo

o,oo

al166,73

30 37o,L2

13o 939,16

D.
E.
F.

Zysk (strata) z działalnościgospodarczej (D-E)

G.

Koszty ogólnego zarządu

H.

Zysk (strata) z działalnościoperacyjnej (C+F-G)

L
J.

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

K.
L.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

M.
N,
o.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

81 166,73

31 398,90

Zysk (strata) netto (M-N)

81 166,73

31 398,90

Przychody z działalnościgospodarczej

kosztydziałalnościgospodarczej

I028,78

Podatek dochodowy

Tau axd.w.. tw,h,,. ęp.,

Q

2,

XQ l,8

t..,..

Zarząd Jednostki

(mlejsce l data spożądżenla)

K§rĘGowA
il/,,)*Kt.lL,.lł"zPna

""""""",f"

Ujma

(lmlę, n.żw śkó pódp śo5oby 5po.żądzaJącel)

NDAcJI

DODATKOWE lNFORMACJE l OBJAŚNlENlA Do BlLANSU
Na dzień 31grudnia 2OI7 roku

1.

lnformacje identyfikujące jednostkę
Organizacja

: Fu

ndacja Parasol Roztocza

Księgowośćjednostki prowadzona

jest na pełnych księgach

od powiedzia l ną za prowadzen le księgowościjed nostki

jest Kata rzyna

rachunkowych, osobą
Uj ma,

Jednostka prowadzi nieodpłatną działaInoścpożytku publicznego, jednostka moze prowadzić
działalnośćgospodarczą w rozmiarach słuzących celom statutowym.

2.

Okres objęty sprawozdaniem
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1stycznia 2017 roku do 31 grudnia2017
roku. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone za drugi rok dzlałaInościorganizacji.

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe w oparcIu o ustawę o rachunkowości.

3.

Deklaracja o kontynuowaniu działalności

Roczne sprawozdanie sporządzono przy załozeniu kontynuowania działalnościstatutowej
przez jednostkę przez co najmnie1 12 kolelnych miesięcy i dłuże1,nie są znane okoIiczności,
które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożen dla kontynuowania działaIności.

4.

Przyjęte zasady rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.

5.

lnformacje o środkachtrwałych

W roku sprawozdawczym przyjęto do użytkowania jedną wartośc niemateriaIną i prawną

o

wartoŚci 627,30 zł Pakiet ERP CDN Optima dla organizacji pożytku publicznego, Środek
zamortyzowano jednorazowo, w paŹdzierniku

6.

-

miesiącu przyjęcia do użytkowania.

lnformacja o funduszach i kapitałach własnych

Fundacja ParasoI Roztocza posiada fundusz statutowy o wartości 112620,32 zł. Fundusz
statutowy ustanowiony w akcie załozycielskim z dnia 05,02.2015r,, o wartości2000 zł został
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w

całoŚci opłacony przelewem przez Fundatora. Kwota 1IO 620,32

zł stanowi

przeksięgowanie wyniku finansowego z lat poprzednich na fundusz statutowy, zgodnie

z

uchwałami. Na fundusz statutowy składa się fundusz na dzlałaInośćstatutową w kwocie

rcząw kwocie

11,1 620,32 zl oraz fundusz na działalnośćgospoda

7,

1OO0 zł.

Należnościi zobowiązania

Jednostka na dzień 31 grudnia 2017r. posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie

l72B,4B zł, nie występują zobowiązania długoterminowe. Fundacja na dzień br|ansowy nie
podsiada nalezności o charakterze krótko i długoterminowym.

8.

Struktura rachunku wynikow
Fundacja w roku 2017 osiągnęła przychody w wysokości 1_3O 939,16 zł,
Powyzsza wartośćw całościodpowiada przychodom z działalnościstatutowej nieodpłatnej

zgodnych

z

art. 17 ust. 1 pkt

4

Ustawy

o

podatku dochodowym od osób prawnych,

przedmiotowo zwoInionych z podatku dochodowego.

Na przychody zdziałalnoŚci statutowej nieodpłatnej osiągniętych w

20]_6 roku, składa]ą się:

Otrzymane darowizny 85 574,31, zł
W tym uzyskane darowizny rzeczowe 2192,82 zł (zabawki, artykuły szkolne)

Środki zebrane podczas zbiorek niepublicznych wynoszą7 877,33 zł, w tym zbiorki
rzeczowe 5 091,35 zł (zbiorka żywności)
Środki zebrane podczas zbiórek publicznych
Otrzymane dotacje

i

f

2O3,35,0O zł

granty 23 000,00 zł

Fundacja uzyskała przychody z tytułu odsetek od lokat krotkoterminowych w kwocie 1028,7B zł,
Jednostka nie osiągnęła w roku 2017 przychodów z działalnosci gospodarczej.
Struktura przedmiotowa przychodów statutowych za rok 2OL7
L.o.
1

Wartość

Nazwa
Darowizny pieniezne

85 574,3L zł

2 Darowiznv rzeczowe

2192,82 zl

3 Zbiorki niepu bliczne pienieżne

7 877,33 zł

4 Zbiorki

5 091,35 zł

iepubliczne rzeczowe
publiczne
5 zbiórki
6 Dotacie i prantv
n

RAzEM

7 2O3.35 zl
23 000,00 zł

130 939,16 zł
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Zbiorki publiczne oraz niepubliczne były wspierane przez osoby fizyczne - anonimowe. Granty

otrzymano na projekt,,ldę po zdrowie i urodę" propagujący zdrowy i aktywny tryb życia, oraz
,,Tra m

polina su kcesu" wspiera.lący szkol n rctwo zawodowe w region ie.

Uzyskane darowizny mozna pogrupować według kryterium podmiotowego. Fundacja Parasol
Roztocza otrzymała darowizny od osób fizycznych, przedsiębiorstw oraz fundatora
Ra

-

Romana

ka.

Struktura przychodów
w 2017 roku

Darowizny od osób prawnych
firm;

zł 31Yo

i

7 255,00 zł

5%

Biorąc pod uwagę powyzszy podział ogólna kwota przychodow (130 939,16 zł) pochodzi w

3I% od osob fizycznych,

w

31" %

od fundatora, w

1,8%

dotacji i grantow; I0% zbiorek

nrepublicznych oraz w 5 % od osob prawnych i firm.
Struktura darowizn z pominięciem zbiorek przedstawia się następująco:
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Struktura darowizn w 2017 roku

Wszystkie przychody jakie osiąga jednostka kwaIifikuje się, zgodnle z zakładowym
planem kont, według celow statutowych. W przypadku darowizn, darczynca wskazuje cel na

jaki Środki malą być przeznaczone, natomiast kazda zbiorka ma okreś|ony cel szczegółowy

przed

jej

rozpoczęciem. Darowlzny otrzymane bez wskazania szczegółowego celu

statutowego kwalifikuje się do przychodów na ogólne cele statutowe fundacji.
Struktura podmiotowo-przedmiotowa

przychodów w roku 2017
oI
El
Hl
ul

.No

Bt
ot

oL
Eg;

I

"

ro=

/,J5pOmaganie szkolniCtvua zav,rodovłego
2

f chrona zdrov,/ie dżiEci

18 500 2ł
1 650 Zł

]chrona zdrotvia dorosfych

] 0D0

4 Lecżenie i rehabilitacja ŁUkasZa DmitrocY

f

Lecżenie i rehabilitacja chorych
pracot,uników firm RoZtocże i WSK

3 01,5

Leczenie Kamili Xu5y

4 74fl zł

Leczenie i rehabilitacii Lenv NiedzieIskie]

1

Pomoc osobom
€

t3 294 Zi

V,/Yróy,/nVWan

i

v/

i'

7s0 zł

żł

614 !a
6 601 Zl

10 400

z{

66żzl
ż 000 zł

411 Zł

5 990

zł

1S0 zł

|=

=
'P l,r€
l§€3

l

1 213

zl

!ł
2264zł
2m0 Ił
J6 584 Ił
18 50o

13 415

rł

5 §11

rł

4 624 zł

trudnej syluacji,

e sZan

żt93 zł

5

10

Wolontariatu
Ąktyrvny tryb życia

11

Roltłój techniki, wynalazczości, innorłacji

6 085

Rozv./ój

Podnoseenie !łykształcenaa dz'eci
12 miodzieźy
Ogólne cele statutov,/e, bieżące
t] f unkclonotłlanie Fundacii

10 0o0
2

zł

8 278

lł

Ił

1oooo zł

533 zl

4 5B0 żł

7

o}3

Zł

rl

5 SGO

rł

5 OO0

2 000

żł

Zfin rł

i

RAzEfv

4 183 zł

6

455 zł

z$494 zł

7

255

rl

ilo o18 zł

5 091

lt

1ż 96§

zl

15 72§
7 203

zł

23 t}oo zł

1}{)

rł

939 zł
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Struktura przychodów według celów statutowych w 2017 roku

WARTOŚĆ PnZVCHODÓW WG. CELU
Rozwój techniki,
wynalazczości,

innowacji
Aktywny tryb życia
6%

4%

podnoszenie
wykształcenia dzieci i
młodzieży

Wspomaganie
szkolnictwa

zawodowego
L6%

ochrona zdrowia
dzieci
_2o/o

Rozwój wolont
9%

trona zdrowia

dorosłych

,2%

rehabi
Nied
4%

Leczenie kamili
5%

Leczenie i
rehabilitacja chorych

pracowników firm
Roztocze i

ll%

L teczenie i
rehabilitacja Łukasza
Dmitrocy
32%

wsk

Koszty w roku sprawozdawczym wyniosły 100 569,04 zł, z czego koszty administracyjne,
związane z biezącym funkcjonowaniem fundacji 4395,91,zł,zaśkosztydziałalnościstatutowej

nieodpłatnej związane z realizacją celów statutowych wynoszą 96173,13 zł.
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Struktu ra kosztów adm
L.p.
1

i

n

istracyj nych przedstawia się następująco

Kategoria kosztów administracyjnych
Amortyzacja

:

Wartość
1 389,90 zł

2 Zużycie materiałów i energii

837,96 zł

3 Usługi obce

1 316,00 zł

4 Podatki i opłaty

608,00 zł

5 Pozostałe koszty rodzajowe

244,05 zł

RAzEM

4395,9L zl

Koszty działalnościstatutowej nieodpłatnej wyniosły 96I73,13 zł
L.p.
1

Kategoria kosztów statutowych

Wartość

Podnoszenie wykształcenia dzieci i młodzieży

2 Wspomagan ie szkol

n

2 000,00 zł

ictwa zawodowego

23 820,00 zl

3 Ochrona zdrowia, w tym:

3.1. Leczenie chorych dzieci pracowników firm Roztocze

31995,22zl
i

WSK

2 858,84 zl

3.2. Ochrona zdrowia i leczenie osób dorosłych
3.3.

4 046,00 zł

Leczenie i rehabilitacja Łukasza Dmitrocy

11604,0I zl

3.4. Leczenie chorych pracowników firm WSK i Roztocze
3.5.

7 O77,I2 zł

Leczenie Kamili Kusy

5 203,77 zl

3.6. Leczenie i rehabilitacja Leny Niedzielskiej

I205,48 zl

4 Pomoc osobom w trudnej sytuacjl, wyrównywanie szans

18 t2t,66 zl

5 Wspieranie aktywnego trybu życia

L! 656,64 zl

6 Rozwój i popularyzacja sportu

3 0O5,62 zl

7 Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacji

5 000,00 zł

8 Działa l nośćcha rytatywna

RAzEM

573,99 zł
96 !73,13 zł

Na koszty działalnościstatutowej nieodpłatnej w roku 2017 składają się:
Wspomaga nie szkoI nictwa zawodowego
Na działanie składają się przekazane stypendia dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół
Nr 4 w Tomaszowie LubeIskim.

Źrodło finansowania: darowizna Fundatora na program stypendialny 201612017

-

stypendia wypłacone w l półroczu oraz grant z Lubelskiej Fundacji Rozwoju w ramach

str.11

projektu ,,Trampolina sukcesu" na program stypendialnv 2017l2O1,B wypłacone w

ll

półroczu.
Ochrona i promocja zdrowia: dzieci

W ramach kosztu opłacono leczenie irehabiIitację chorych dzieci pracowników firm
Roztocze I WSK
Żrodło finansowania: darowizny uzyskane od osób fizycznych.
Ochrona i promocja zdrowia: dorosłych

W ramach tego dzlałania sfinansowano pomoc osobie niepełnosprawnej w postaci
zakupu łożkai materiałów pomocnlczych, pomoc była realizowana w formle grantu
pracowniczego pracowników ZUP Roztocze.
Żrodło finansowania: środki z grantu pracowniczego
Ochrona i promocja zdrowia: leczenie i rehabilitacja Łukasza Dmitrocy
W ramach tego działania poniesiono koszty związane z rehabiIitacją Łukasza Dmitrocy,

zakupem leków

i

artykułow medycznych, pobytem Ieczniczym

i

turnusem

rehabilitacyjnym w Ustrzykach Dolnych oraz Horyncu Zdroj..
Źrodło finansowania: Zbiórki niepubliczne na rzecz Łukasza Dmitrocy, darowizny osób
fizycznych,

Ochrona

i

promocja zdrowia: leczenie

i

rehabilitacja chorych pracownikow firm

Roztocze i wsk

W ramach tej grupy kosztów statutowych nieodptatnych sfinansowano dojazd

do

|ekarzy i zakup lekow chorego pracownika firmy WSK Tomaszow Lub. Sp. z o.o.

Źrodło finansowania: darowizny od osób fizycznych przeznaczone na ten

cel,

darowizna Fundatora,
Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, wyrównywanie szans

Działanie objęło adopcję dzieci na odległość,pomoc pogorzelcom, przekazanie
zabawek dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i do polskiej

Szkoły w Nowym Rozdole na Ukrainie; współfinansowanie Dnia Autyzmu w
Tomaszowie Lubelskim, przekazanie żywnościdla potrzebujących rodzin, pomoc
materialna dla rodzeństwa znajdującego się w trudnej sytuacji w ramach grantu.
Źrodło finansowania:, grant pracowniczy oraz adopcja dzieci na odległość- darowizna

Fundatora, paczki zywnościowe - zywnośćprzekazana prlez osoby prawne ifirmy;

przekazanie zabawek

i

artykułów

szkolnych

artykuły podarowan

e

przez
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nowozeńcÓw; organizacja Dnia Autyzmu

-

Środki własne Fundacji (pozyskane od

darowizn na ogólne funkcjonowanie Fundacji).
Wspieranie aktywnego trybu zycia
Realizacja rajdu rowerowego w ramach grantu pracowniczego oraz realizacja projektu

,,ldę po zdrowie iurodę" polegającego na propagowaniu zdrowego stylu zycla w
mniejszych miejscowoŚciach. Spotkania z trenerem personalnym i dietetykiem odbyły

się w Kmiczynie, Rabinówce, Ciotuszy Nowej, Łosińcu, Łubczu oraz Tomaszowie
Lubelskim.

Źrodło finansowania: grant pracowniczy

-

darowizna Fundatora, projekt ,,idę po

zdrowle i urodę" finansowany ze Środków Działaj Lokalnie oraz częściowo ze środków
własnych fundacji.
Rozwój i popularyzacja sportu

W ramach działania zakupiono specjalistyczne buty do narciarstwa biegowego

dla

Moniki Skinder.

Źrodło finansowania: środki własne Fundacji

-

środki otrzymane na działalność

statutową bez wskazania celu.
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacji

Koszty obejmują wspołfinansowanie Innowacyjności w przemyś|e, organizowane
przez Stowarzyszenie lnzynierów i Mechanikow Polskich oddział w Zamościu

źrodto finansowa nia : darowizna Fundatora
Działal nośćcha rytatywna

W

ramach tych kosztów zakupiono nagrody

organizowanego

w

w

konkursie ,,Warto pomagac"

gminie Susiec, rozstrzygnięcie miało miejsce na koncercie

charytatywnym dla Łukasza.
Żrodło,. środkiwłasne Fundacji

-

środkiotrzymane na działalnośćstatutową bez

wskazania celu.

Struktura kosztów działalnościstatutowej nieodpłatnej znajduje się na następnej stronie.
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STRU KTU RA KOSZTÓW STATUTOWYCH
podnoszenie

Wspieranie
aktywnego trubu

wykształcenia dzieci

i

młodzieży

życia

2%

Lo%

Wspomaganie
szkolnictwa
zawodowego
20%

pomoc osobom

rehabilitacja Leny
Niedzielskiej
L%

Leczenie kamili ku
4%

Leczenie
pracowników firm
wsk i Roztocze

zdrowia, W
tym:

60/o

27%

Leczenie i
rehabititacia Łukasza

Dmitrocy
t0o/o

ochrona zdrowia i
Ieczenie osób

dorosĘch
3%

Leczenie chorych
dzieci pracowników
firm Roztocze iwsk
2%

Fundacja Parasol Roztocza nie osiągnęła w roku 2011 kosztów

z tytułu prowadzonej

działalnościgospodarczej, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczalnych.
DziałalnośćFundacji Parasol Roztocza w roku sprawozdawczym2017 zamknęła się zyskiem w

wysokoŚci 31 39B,90 zł, Wszystkie osiągnięte dochody plzelnaczono

na

działalnośc

statutową, ustawowo zwolnioną od podatku.
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Środki pieniężne
Fundacja posiada Środki na rachunku bankowym 1,37 386,51 zł oraz w kasie 33 433,69 zł
Struktura środkowpienięznych.
Nazwa

L.p.
1

Kasa

2

Rachunek bankowy

RAzEM

Srodki pochodzące

z

Wartość
33 433,69 zl
137 386,5Izl
L70 820,20 zł

darowizn oraz zbiórek zawsze

są wydatkowane zgodnie

z

przeznaczeniem wskaza nym przez da rczyńców.

Struktura dostępnych środków, według celu wydatkowania przedstawia się następująco:
Nazwa

L.p.
L

Wspomaganie szkolnictwa zawodowego

2

Realizacja projektu "Trampolina sukcesu"

3

Ochrona i promocja zdrowia, w tym:

Wartość
125,00 zl
35 450,00 zł
1-I3 329,46 zł

3.1. ochrona zdrowia dzieci

28224,89 zl

3.2. Ochrona zdrowia dorosĘch

45,6I zl

3.3. Operacja Patrycji Karwan

25 801,50 zł

3.4. Leczenie i rehabilitacja Łukasza Dmitrocy

51 193,38 zł

3.5.

Leczenie i rehabilitacja pracowników Roztocze

i

WsK

3.6. Leczenie Kamili Kusy

4 338,15 zl

3O7,01zl

3.7.

Leczenie Leny Niedzielskiej

3 418,92 zł

4

Realizacja grantów "Wolontariat pracowniczy"

9 725,43 zl

5

Ogólne cele statutowe

9 461,83 zl

6

Działalnośćgospodarcza

1 000,00 zł

RAZEM

169 O9L,72 zł

Posiadane środki zostaną przeznaczone na realizację projektu Trampolina sukcesu
rozwijającego szkolnlctwo zawodowe w regionie; ochronę ipromocja, która ma na celu
sfinansowanie operacji Patrycji Karwan, oraz leczenie i rehabilitację Łukasza Dmitrocy, Kamili
Kusy, Leny Niedzielskiej oraz pracownikow firm Roztocze i WSK. Fundacja posiada środkina

realizację grantów pracowniczych ,,Wolontariat pracowniczy, więcej nas łączy niż dzieli",
środkina ogolne cele statutowe i biezące funkcjonowanie organizacji oraz środkina pomoc
osobom w trudnej sytuacji materialnej. Jednostka posiada równiez rezerwę na działalnośc
gospoda rczą.
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10. lnformacje końcowe

Jednostka ma zamiar kontynuować działalnośćw kolejnym,2018 roku. Nieznane są powody

niemozliwości kontynuowania działan w kolelnych latach,

CJl

ń;X:il;-

$ł,pł,!łts.

tdara. podpis głównego
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Tomaszów Lubelski dn, 29.06.201 8r.

Uchwała Rady
Fundacji Parasol Roztocza z dnia 29 czerwca 2018 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok2017 (01.01 -31.12,2017)

Na podstawie par. 30 ust, 2 statutu fundacji Rada Fundacji jednogłośniezdecydowała o
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 (01.01.-31 .12.2017) i pzeznaczeniu
dodatniego wyniku finansowego na fundusz statutowy.

Podpisano:

Protokolantka

Ł*T-

(^

k

ący Rady
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