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WPROWADZENlE DO SPRAWOZDANlA FlNANSOWEGO

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 Lubelskim (numer repertorium A Nr 79L/201,5), 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 działalności Fundacji Parasol Roztocza jest nieograniczony.

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 ścisłych takich jak matematyka, fizyka;

działalność wspomagająca szkolnictwo zawodowe na poziomie średnim i wyższym;

działalność wspomagająca rozwoj techniki, wynaIazczości i innowacyjności oraz

rozpowszechnianie i wdrazanie 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;

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, konfliktów zbrojnych i wojen

w kraju i za granicą

reintegracja zawodowa ispołeczna- głównym celem reintegracji zawodowejjest nabycie przez

uczestników między innymi umiejętności zawodowych, przyuczenie do wykonywania pracy,

przekwa l ifi kowa n ie l u b podwyzsza n ie kwa lifi kacj i zawodowych ;

h) działalność charytatywna, współorganizowanie imprez charytatywnych, zbiórek pieniędzy;

i) pozyskiwanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych;

j) współpraca z organizacjami pozarządowymi , jednostkami samorządu terytorialnego

ich związkami oraz przedsiębiorcami;
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k) działalność polegająca na wspieraniu aktywnego trybu Życia poprzez upowszechnienie

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

l) pozyskiwanie środkow krajowych izagranicznych na realizację celów Fundacji;

m) wspołp raca zorga nizacjami międzynarodowymi w realizacji celów Fundacji;

n) odkrywanie i wspomaganie zespołów artystycznych kultywujących lokalny folklor;

o) rozwój i popularyzacja sportu;

p) kształcenie kadry pracowniczej według standardow europejskich dla potrzeb rYnków PracY

w naszym kraju i zagranicą.

3. Dane finansowe prezentowane w bilansie odpowiadają danym finansowym na dzień

31grudnia 2O2O roku. Rachunek wyników zawiera dane finansowe za okres od 1 stYcznia 2020

roku do 31 grudnia 2020 roku. Sprawozdanie Fundacji zawiera dane porównawcze za rok20l9.

4. Rokiem obrotowym Fundacjijest rok kalendarzowy.

5, W okresie objętym sprawozdaniem finansowymZarząd Fundacji sprawowali:

Wioletta Elżbieta Kozyra - Prezes Fundacji

Agnieszka Kuna - Członek Zarządu

Andrzej Śmiałko - Członek Zarządu

Dnia 01,02.2021, r, nastąpiła zmiana jednego z członków zarządu - Andrzej Śmiałko został

zastąpiony przez Natalię Dziką.

7.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym skład Rady Fundacji był nastęPującY:

Roman Rak - Przewodniczący Rady

Paweł Kusiak - Członek Rady

Agnieszka Harbuz - Członek Rady

Sprawozdanie zostało sporządzone przy załozeniu kontynuowania działalnoŚci w dającej się

przewidzieć przyszłości, nie są znane zadne okoliczności będące zagrozeniem dla działalnoŚci

Fu ndacji.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem zasad rachunkowoŚci zgodnie

z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości, przewidzianym dla fundacji mogącYch

prowadzić działalność gospodarczą,

6,

8.
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Fundacja Parasol Roztocza
ul. Zamojska 42A,22-600 Tomaszów Lubelski

Tomaszów Lubelski, dn. 31.03.2021

BILANS sporządzony na dzień 3L,L2.2O2O
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

No,klSę- 
,q-,,fup,

AKTYWA

Wyszczególnien ie aktywów

Stan aktywów na
dzień:

(początek roku) (koniec roku)
1 2 3

A. AKTYWA TRWAŁE

I. Wartości niematerialne i prawne
IL Rzeczowe aktywa trwałe
III. Nalezności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Dłu goterm i nowe rozl iczen ia m iędzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE

L Zapasy
II. Nalezności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterm inowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

c. Należne wołatv na fundusz statutowv

o,oo o,oo
L 207,45 11 433,31

o,oo o,oo
o,oo o,oo
o,oo o,oo

Jgl lJłrfrJ 
| 

.łJr,:',

39o,oo 39o,oo
L 776,oL 2 ooo,oo

378 444,86 446 794,72
523,78 t 74o,2L

o,oo o,oo

Aktywa razem

PAsYWA

wyszczeqól n ien ie pasvwów
stan pasywów na dzień:

(początek roku) (koniec roku)
1 2 3

ff
I. Fundusz statutowy
IL Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto

B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA

I. Rezerwy na zobowiązania
IL Zobowiąza n ia dłu goterm i nowe
IIL Zobowiązania krótkoterminowe
IV, Rozliczenia międzyokresowe

235 859,37 373 435,84
0,00 0.00
0.00 0.00

L37 576,47 a27o2,2L

8 906,26l . 22o;rg

0.00 0.00
8 906.26 6 22o,L9

0,00 0,00

Pasywa razem

sprawozda n ie) ] 7 (podpisy członków zarządu),i_łl,]-

l]

l
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Fundacja Parasol Roztocza
ul. Zamojska 42A,22-600 Tomaszów Lubelski

RA6HUNEK zysKóW I 5TRAT sporządzony na dzień 3l.t2.2o2o
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowoŚci (wariant kalkulacYjnY)

Tomaszów Lubelski, dn. 31.03.2021 Nab,W9ąŹa/
t'E*I§*k {uę

isy członków zarządu)

Poz Wyszczegó!nienie

Kwota za
rok

ooorzedni

kwota za rok
obrotowy

1 ) l 3 4
I

?Aa Ą6E a- 5o5 533,54
5o5 533,54

I Przvchodv z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 641 385,63
II Przvchody z odpłatnej działalnoŚci pozytku publicznego

III Przvchodv z pozostaŁei działalności statutowei l ___ __ _ _ _

424 672,64

I Koszty nieodpłatnej dział@ 5o5 811,o4 424 672,64

II Kosztv odpłatnei działalności pożytku publicznego
III Koszty pozostałe] dzi

,,,-b ra+tqłł\ l rlrialalnaćri śtatut(lwei (A-B) I rss 574,59
D. Przvchodv z działalności gospodarczej
E. rlzi rlal nnćri nn<nnrlarrzpi l

o,oo

G. kosztv ooólneqo zarzadu
)o

I. Pozostałe przychody opeląlyJ 119 20,oo

J. Pozostałe koszty operacyjne
K. przvchodv finansowe 2 4oo,29 2 t46,25

L, kosztv finansowe | ąrc,ąt 3o4,94
l l-sl 576.47

N. Podatek dochodowy

KsIĘGq,WA
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DoDATKOWE INFoRMACJE l OBJAŚNlEN|A.Do BlLANSU

Na dzień 31grudnia 2O2O roku

1, lnformacje identyfikujące jednostkę

Organizacja: Fundacja Parasol Roztocza

KsięgowoŚĆ jednostki prowadzona jest na petnych księgach rachunkowych, osobą odpowiedzialną

za prowadzenie księgowości jednostki jest Katarzyna Ujma.

Jednostka Prowadzi nieodpłatną działalność pozytku publicznego, jednostka moze prowadzić

działalność gospodarczą w rozmiarach słuzącym celom statutowym.

2, Okres objęty sprawozdaniem

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 styczn ia 2O2O roku do 31 grudnia 2O2O roku.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone za piąty rok działalności organizacji.

Fundacja sPorządza sprawozdanie finansowe w oparciu o ustawę o rachunkowości, na podstawie

za|ącznika 6 w/w ustawy.

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 zagrozeń dla kontynuowania działalności.

4. Przyjęte zasady rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.

5, lnformacje o środkach trwałych

W roku sprawozdawczym przyjęto ewidencji dwa laptopy oraz Tonometr iCare lC1O0.

6. lnformacja o funduszach i kapitałach własnych

Fundacja Parasol Roztocza posiada fundusz statutowy o wartości 373 435,B4 zl. Fundusz

statutowy ustanowiony w akcie załozycielskim z dnia 05,02,2015r,, o wartości 2OOO zł został

w całoŚci opłacony przelewem przez Fundatora. Kwota 371" 435,84 zł stanowi przeksięgowanie

wyniku finansoweg o z lat poprzednich na fundusz statutowy, zgodnie z uchwatami rady Fundacji.
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7.

Na fundusz statutowy składa się fundusz na działalność statutową w kwocie 372 435,84 zł oraz

fundusz na działalność gospoda rcząw kwocie 1000 zł.

Nalezności i zobowiązania

Jednostka na dzień 31 grudnia 2020 r. posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie

6220,1,9 zł, które na dzień bilansowy nie są wymagalne. Nie występują zobowiązania

długoterminowe. Fundacja na dzień bilansowy posiada nalezności krótkoterminowe w kwocie

2000,00 zł, wynikającezzaliczki wypłaconej na realizację grantu pracowniczego z przełomu roku.

Podmiot nie podsiada nalezności o charakterze długoterminowym.

Struktura rachunku wyników

Fundacja w roku 2020 osiągnęła przychody w wysokości 505 533,54 zł,

Powyzsza wartoŚĆ w kwocie 389 957,54 zł odpowiada przychodom z działalności statutowej

nieodpłatnej zgodnych z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

przedmiotowo zwolnionych z podatku dochodowego. Natomiast pozostała kwota 121 576 zł,

stanowi przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019, przeznaczone

na realizację celów statutowych, zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych

na podstawie art. ]-7. ust, 1 pkt 6c. Podmiot odnotował przychody finansowe w kwocie 2317,1,6 zł

odsetki bankowe od lokat w kwocie 2040,87 zł przeznaczone w całości na realizację celów

statutowych, wystąpiła wycen bilansowa w kwocie 105,38 zł. Jednostka nie osiągnęła w roku 2020

przychodów z działalnoŚci gospodarczej ani z pozostałej działalności operacyjnej,

Strukturę przedmiotową przychodów z działalności statutowej nieodpłatnej prezentuje ponizsza

ta bela,

8.

5 004,69 zl
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L.p. Nazwa Wartość 2020 Udział 2020
t 51%
2 7%
3 Zbiórki publiczne 1%

4 84749,48 zl L7%
5 L21576,00 zl 24%

RAZEM 505 533,54 zł too%



Odnotowano znaczący spadek udziału zbiórek publicznych'w ogólnej strukturze przychodów

Fundacji Parasol Roztocza (z 24o/o w roku 2019 do jedynie 5% w roku 2020). Epidemia COV|D-19

spowodowała odwołanie wielu imprez masowych i wydarzeń kulturalnych, a takze utrudniła

bezpośredni kontakt z wolontariuszami co negatywnie wpłynęło na ich motywację, Zmniejszyła się

więc liczba potencjalnych okazji do prowadzenia kwest w miejscach publicznych i liczba osób

chętnych do udziału w wolontariacie . Wolontariusze prowadzili zbiórkijedynie podczas 3 wydarzeń

kulturalnych: Koncertu charytatywnego dla Marcela, Charytatywnego pikniku rodzinnego w

Tomaszowie Lubelskim oraz Kolezeńskiego turnieju w siatkówki, a ich beneficjentami były osoby

fizyczne: Jakub Aksamit, Mia Wiciejowska, Marcel Hałasa, Jakub Ostasz).

W roku 2020 kontynuowano prowadzenie zbiórek charytatywnych za pośrednictwem portalu

Facebook. Udzielono w ten sposób wsparcia następującym instytucjom: Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet

w Ciąży w Łabuniach, Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach. Zbiorki na rzecz instytucji prowadzono

za pośrednictwem portalu Facebook. Fundacja Parasol Roztocza była równiez beneficjentem

kilkunastu urodzinowych zbiórek pieniędzy organizowanych za pośrednictwem platformy przez osoby

fizyczne.

Zanotowano znaczny wzrost udziału grantów i dotacji w ogólnej strukturze przychodów. W 2020

roku zrealizowano 3 projekty: ZROZUMlENlE=POROZUMlENlE - wymiana młodziezy polsko-

ukraińskiej (dotacja Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodziezy), ROZrOCZE OCZAMl

NAJMŁODSZYCH - konkurs plastyczno-artystyczny dofinansowany ze środkow Polsko-Amerykańskiej

Fundacji Wolności w ramach programu Działaj Lokalnie oraz EDUKUJEMY. WSP|ERAMY, WALCZYMY

Z KORONAW|RUSEM (dofinansowanie Narodowego lnstytutu Wolności ze środków Programu

Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COV|D-19).
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Stru ktura przedmiotowa przychodów 2020

! DarowiZny pieniężne

Zbiórki niepubliczne pienięzne

Zbiórki publiczne

Dotacje i granty

l Przychody z 1% podatku

ogolna kwota przychodów osiągniętych w roku 2020, tj. 505 533,54 zł,w 51%o pochodziod darowizn

pienięznych,w ż4%o ze środków 1% podatku od osób fizycznych, w 17% z dotacji igrantów, w-7%oze

zbiórek pienięznych niepublicznych oraz w I%oze zbiórek publicznych.

Podmiotowa struktu ra przychodów 2O2O

x Przychody od osób fizycznych 2B9 tys. zł

Przychody od osób prawnych i firm 11 tys. zł,

Przychody od fundatora 120 tys. zł

Dotacje i granty 85 tys. zł
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Darowizny Fundatora stanowią blisko % przychodów osiągniętych przez instytucję (wynik

porównywalny z rokiem 201,9). Najwięcej środkow finansowych pozyskano od osób fizycznych darowizny

i odpisy 1% podatku), pozytywną zmianą jest zwiększenie się w strukturze przychodów udziału grantów i

dotacji z 4o/o w roku 2019 do aż 17% w 2Oż0.

Wszystkie przychody jakie osiąga jednostka kwalifikuje się, zgodnie z zakładowym planem kont, według

celów statutowych, a dalej według konkretnych beneficjentów (osob fizycznych posiadających status

podopiecznego Fundacji). W przypadku darowizn, darczynca wskazuje cel, na jaki środki mają być

przeznaczone, Kazda zbiórka ma określony cel szczegółowy ustalony przed jej rozpoczęciem. Darowizny

otrzymane bez wskazania szczegółowego celu statutowego kwalifikuje się do przychodów na ogólne cele

statutowe Fundacji.

Struktura przedmiotowo-podmiotowa przychodów za 2O2O r.

t.p. Nazwa prrychodu Wg. celu statutowego

o>t
n9,r.i
or
6ui6o

>9
.n}
or
do

ęL

§€99
6=oś

o

,-o
E,9ą'=o

o

.o;
§lNą

o
o
o
c)

!oś
dd

Wańość
prrychodów

wg. celu

Udżiał

1 Wspomaganie szkolnictm zawodowego 60624zl 30 559 zl 91 183 zl 18%

ochrona i promocia zdrowia (w tYm:) 39 075 zl 5 495 zl zl 35 290 zl 5 005 zl 49987 2l 75 077 zl 210928zl 42%

a Ochrona zdrowia dzieci (anonimowe) 1 160 zł 100 zł 77Izł L97Izł
b ochrcna zdrowia dorosĘch (anonimowe) 13 368 zł 13 368 zł

c

Leczenie i rehabilitacja pracomików firm

Rońocze i wsk 6 000 zł 2 305 zł 8 305 żł

d

Leczenie i rehabilitacja podopiecznych
indvwidualnvch 15 727 zl 6 395 zł zl 24 682zł 5 005 zł zł 72773 zł L24 582zł

kamila kusy 3 375 zł 3 375 zł

Lena Niedzielska 700 zl 285 zł 5 488 Zł 4 3I3 zł 70787 zł

Miłosz LitwinceW 559 zł 559 zł

Patrycia Karwan zł

Amelia Fedus 965 zł L67L9 zl 77 684zł

Gabrielsioma 880 zł 880 zł

Anna Wiciejowska 300 zł 2 070 zł 2 370 zł

,lenv seneiko s 764 zł 1 500 zł 4 640 zl 220L8zl 33 32!zł

szymon zarębski 4 659 zł 206 zl 4 865 zł

Martyna poleszczuk 2344 zl 2 344 zł

rodzeństwo Hek 1 300 zt 1 300 zł

kuba Aksamit 2 374 zł 2 905 zł 7 977 zł 13 256 zl

Alek§andra kyć L65 zł 37LOzl 49o2 zł 8777 zł

Mateusz Gardias 747 3779 zł 4 52ozł

Maia Heiżner 660 zł 6 765 zl 596 zl 8027zł

i.agowski Filip r4s7 zł 1457 zl

Halasa Marcel 7 789 zl I0 zł 7 799 zł

KęczkoWska Jolanta 269 zł 269 zł

wicieiewska Mia 900 zł 2700 zł 3 000 zł

walka z koronawirusem ża79 zł 9897 zł 49987 zł 62702zł
pomoc pogonelcom X 200 zl 53 zl t253zl 0%

Pomoc osobom wtrudnei sytuacri,

WróMvMnie szans 100 zl 100 zl
0%

Ak§wny tryb łcia 42uzl 42o4zl L%

Podnoszenie Wyksztalcenia dzieci i mlodzieł 5@0zl 5 000 zl
1o/"

Program Payroll 34tzouł 55 160 zt 89 280 zl t8%

10

ogólnó €ele statutowe, bieżące

funkcionoMnie Fundacii 49 583 zt 4 650 zl 2907 zl 46 446 zl l03 586 zł
2O'/o

RAzEM L24o782l 11 145 zl Lzo7aĄzl 3a197 zl 5 005 zl 84749zl 121s76 zl 505 534 zl
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Biorąc pod uwagę cele, na jakie określone grupy. darczyńców przekazywały środki

finansowe, zdecydowanie największy udział w strukturze przychodów ma Ochrona i promocja zdrowia

(42%). Kategoria obejmuje leczenie i rehabilitację osób dorosłych i dzieci, (w tym obecnych i byłych

pracowników firm Roztocze Sp. z o.o, WSK Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. i ich rodzin oraz stałych

podopiecznych Fundacji Parasol Roztocza), a takze prowadzenie działań związanych ze zwalczaniem

zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby

zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.1"/5 przychodów stanowią środki pozyskane na ogólne cele

statutowe Fundacji, dzięki czemu mozliwa jest systematyczna i równomierna realizacja pozostałych

zadan instytucji oraz finansowanie kosztów administracyjnych. 18% przychodów stanowią wpływy

programu Payroll, którego głównym celem jest finansowanie programu grantowego ,,Wolontariat

pracowniczy - więcej nas łączy niż dzieli". Program Payroll to rodzaj wsparcia finansowego

polegającego na dobrowolnej deklaracji pracowników firm Roztocze Sp. z o.o., WSK Tomaszów Lubelski

sp. z o.o., RS-Engineering Sp. z o.o.) SLC Automation Sp. z o.o., do regularnego przekazywania przez

siebie, niewielkiej sumy z pensji na realizację celu mieszczącego się w przedmiocie działalności pozytku

publicznego (zgodnych z Art. 4,1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego

i o wolontariacie). Składki potrącane są 1, raz w miesiącu, a minimalna kwota wsparcia to 5 zł. W

programie aktywnie uczestniczy równiez Fundator, ktory zgodnie z porozumieniem przekazuje

darowiznę stanowiącą dwukrotność sumy wpłat pracowników firmy Roztocze Sp. z o.o. Payroll

umozliwia głównie pokrywanie kosztów leczenia i rehabilitacji byłych i obecnych pracowników firm-

darczyńców i ich rodzin, wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zyciowej, a takze

o rga n izację wyd a rzeń prozd rowotnych, ed u kacyj nych, ku ltu ra l nych,

Przychody na wspieranie szkolnictwa zawodowego dotyczą dwóch programów stypendialnych

skierowanych do uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych lm. larosława Dąbrowskiego w

Tomaszowie Lubelskim: Programu ,,Stypendium Motywacyjne" dla uczniów kształcących się w

zawodzie: technik mechanik specjalizacja - obrobka skrawaniem i operator obrabiarek skrawających

oraz Programu,,Dobry Start" dla uczniów klas lill dojeżdżających do szkoły środkami transportu

zbiorowego. Oba programy stypendialne finansowane są przez Fundatora oraz firmę WSK Tomaszów

Lubelski Sp.

W związku ze spadkiem przychodów spowodowanym epidemią koronawirusa Fundacja Parasol

Roztocza otrzymała dofinansowanie z Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim pokrycie części kosztow

wynagrodzeń pracowników oraz naleznych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
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dla organizacli pozarządowych w okresie od maja do lipca 2O2a.'W ramach tymczasowych środków

pomocy RP w celu wsparcia gospodarki w kontekŚcie trwającej epidemii COV|D-19 Fundacja Parasol

Roztocza została zwolniona z opłacania nalezności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,

zdrowotne oraz Fundusz Pracy w okresie od marca do maja 2020. z o.o.

Środki pozyskane na realizację innych niz wymienione wyzej cele to ok.2% w ogólnej strukturze

przychodów. Szczegółową strukturę przychodów według celów statutowych prezentuje ponizsza

ta bela.

L.p. Nazwa przychodu wg. celu statutowego
Wartość

przychodów wg.
celu

Udział

t Wspomaganie szko! nictwa zawodowego 91 183 zł 1,8%

2 Ochrona i promocia zdrowia (w łm:) 2lO928zl 42o/o

a Ochrona zdrowia dzieci (anonimowe) 197L zł

b Ochrona zdrowia dorosłych (anonimowe) 13 368 zł

c Leczenie i rehabiIitacja pracowników firm Roztocze i WSK 8 305 zł

d Leczenie i rehabi litacja podopiecznych indywidualnych I24 582zł
,i Kamila Kusy 3 375 zl
* Lena Niedzielska 10787 zl
* Miłosz Litwincew 559 zł
* Amelia Fedus t7 684 zł
,l. Gabrielsioma 880 zł
* Anna Wiciejowska 2 37O zł
* Jerzy Senejko 33 32I zl
* Szymon Zarębski 4865 zl
* Martyna Poleszczuk 2344 zł
,l. rodzeństwo Hek 1 30O zł
* kuba Aksamit L3 256 zl
,l. Aleksandra Kyć 8777 zl
* Mateusz Gardias 4 52O zł
,} Maja Hejzner 8O2I zł
* Łagowski Filip 1457 zl
,r Hałasa Marcel 7 799 zł
{. Kęczkowska Jolanta 269 zl
* Wiciejewska Mia 3 000 zł

e walka z koronawirusem 627O2zł
3 Pomoc Pogorzelcom 1253 zł o%

4 Pomoc osobom w trudnej sytuacji, wyrównywanie szans 100 zł 0%

5 Aktywny tryb życia 42O4 zl L%

9 Podnoszenie wvkształcenia dzieci i młodzieży 5 000 zł t%

8 Program PAYROLL 89 280 zł 18%

10 Ogólne cele statutowe, bieżące funkcjonowan'le Fundacji 103 586 zł 20%

RAzEM 505 534 zł
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Koszty w roku sprawozdawczym wyniosły 424 672,64, zczego koszty administracyjne, związane

z biezącym funkcjonowaniem Fundacji 46 376,82 zł, zaś koszty działalnoŚci statutowej

nieodpłatnej związane z realizacją celów statutowych wynoszą 378 295,82 zł w tym 57 501,68 zł

związane z kosztami działalności pozytku publicznego sfinansowanej Środkami z 1% podatku

od osób fizycznych.

Struktura kosztów administracyjnych przedstawia się następująco:

L.p. Kategoria kosztów administracyjnych Wartość 2020
struktura

2o2o

t Amortyzacja L2 672,73 zl 27%

2 Zuży cie materiałów i energii 37L2,99 zł 8%

3 Usługi obce L723,78 zł 4%

4 podatki i opłaty 330,].5 zł Lo/o

5 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 2L 352,84 zł 46%

6 Pozostałe koszty rodzajowe 3 659,54 zl 8%

7 Koszty kampanii 1% (finansowane ze śro4Ęr 1%) 2 984,79 zl 6%

RAzEM 46376,82zł to0%

Koszty kampanii I% ujęte w kosztach administracyjnych zostały sfinansowane ze Środków

pozyskanych z 1% podatku od osób fizycznych na rok 2OI8. W 2019 roku Fundacja zatrudniała

pracownika, stąd największą kategorią w kosztach administracyjnych są koszty wynagrodzen oraz

ubezpieczeń społecznych. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej wyniosły 378 295,B2 zł.

Koszty statutowe

ć§ Podnoszenie wykształcenia dzieci i młodzieźy

l Wspomaganie szko]nictwa zawodowego

Ochlona zdlowia, w tym:

l ochrona i promoc_ja zdrowia dzieci

l Pomoc osobom w trudnej sytuacji, wyrównywanie
sZa ns

§ Wspieranie aktywnego trubu zycia

.-.' RoZWój woIonta riatu
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Struktura kosztów statutowych wygląda następująco:

L.p. Kategoria kosztów statutowych
Koszty

statutowe

Koszty
finansowane

zt%o

RAzEM Udział

t podnoszenie wvkształcenia dzieci i młodzieżv 27 432zl 27 432zł 7%

2 Wspomaganie szko| nictwa zawodowego 3275Ozl 32750zł 9%

3 Ochrona zdrowia, w tym: 203957 zł 56OO2zl 259958zł 69%

3.1. ochrona i promocia zdrowia dzieci 4534 zł 235Ozł 6 884 zł j%

3.2. Ochrona zdrowia i leczenie osób dorosłvch 3387 zł LO36zl 4 423 zł 2%

3.3.
Leczenie chorych pracowników firm WSK i

Roztocze 5 672zł 5 672zl 2%

a Leczenie emerytów WSK 3 IO4 zł 31O4zł 7%

b Leczenie pracowników Roztocza 1,882 zl L882zl 7%

c Leczenie pracowników WSK 686 zł 686 zł 0%

3.4.
Leczenie i re ha bi litacja stałych podopiecznych
!ndvwidualnvch t9O364zł 526L6zl 24298Ozł 93%

Leczenie Kamili Kusy 2 448 zl 2448zł 1%

Leczenie reha bilitacja Leny Niedzielskiej 2994 zł 797 zl 3792zł 7%

Leczenie reha bilitacja Łu kasza Dm itrocy 39 zl 2 023 zl 2O62zł 1%

Leczenie rehabilitacia Amelia Fedus 1 158 zł 3 4lżzl 4 57O zl 2%

Leczenie rehabilitacia Gabriel sioma 2214 zl 2214zl 1"%

Leczenie rehabilitacja Miłosz Litwincew 356 zł 356 zł 0%

Leczenie reha bilitacja Szymon Zarębski 2288 zł 2288zł 1%

Leczenie Jerzego Seneiko 74 O8O zl 22018 zl 96O97 zl 37%

Leczenie Hek 48O zl 84O zl L32Ozł 7%

Leczenie Aleksandra Kvć 4 I84 zl 3 005 zł 7 I89 zł 3%

Leczenie Aksamit 3 512 zl 7 977 zl LL489 zł 4%

Leczenie Mateusz Gardias 3 506 zł L8LI zl 53t7 zl 2%

Leczenie Ewy Rozner 654 zl 654 zł 0%

Leczenie Martyna Poleszczuk 1,5O9 zl 1 509 zł 7%

Leczenie Anna Wicieiewska 638 zł 638 zł 0%

Leczenie Maia Heizner 4360 zl 895 zł 5255 zł 2%

walka z koronawirusem 85 604 zł 85 604 zł 3j%
Leczenie i rehabilitacja Marcela Hałasy 7 506 zl 7 506zł 3%

Leczenie Jola nty Keczkowskiei L 458 zł t 458zł 7%

Leczenie Filip Łaeowski L2L6 zł t216zł 0%

4
Pomoc osobom w trudnej sytuacji,
wvrównvwanie szans LO627 zl 1 500 zł L2t27 zl 3%

5 Wspieranie aktywnego trybu życia 45 680 zł 45 680 zł 12%

6 Rozwój wolontariatu 350 zł 350 zł o%

RAzEM 32O794zł 57 5O2zł 378296zł too%
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Na koszty działalności statutowej w roku 2020 złożyły się:

1) PoDNosZENlE WYKSZTAŁCENlA DZlECl l MŁ)DZ|EN

Środki finansowe związane z realizacją tego celu przeznaczone zostały na wyrównywanie szans

edukacyjnych rodzeństwa z Wozuczyna (zajęcia wyrównawcze 7 matematyki) oraz pokrycie

kosztów związanych z kształceniem się pochodzącej z Ukrainy uczennicy w Kolegium Św.

Stanisława Kostki w Warszawie (czesne za lnternat), Działania finansowano dzięki darowiznom

anonimowych osób fizycznych oraz Fundatora.

2) WSPOMAGANlE SZKOLN|CTWA ZAWoDoWEGo.

Realizacja dwoch programów stypendialnych skierowanych do uczniów Zespołu Szkół Techniczno

- Motoryzacyjnych lm. Jarosława Dąbrowskiego wTomaszowie Lubelskim: Programu ,,Stypendium

Motywacyjne" dla uczniów kształcących się w zawodzie: technik mechanik specjalizacja - obróbka

skrawaniem i operator obrabiarek skrawających oraz Programu ,,Dobry Start" dla uczniów klas l i

ll dojeżdżających do szkoły środkami transportu zbiorowego. Wypłaty obejmowały semestr letni

roku szkolnego 2019/2O2O oral semestr zimowy roku szkolnego 2O20/202L Stypendia

motywacyjne w kazdej edycji programu otrzymało 21 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w

nauce, stypendia ,,Dobry Start" - 116 uczniów.

3) ocHRONA l PRoMocJA ZDRoW|A DZlEcl

Pokrywanie kosztów leczenia, rehabilitacji, operacji, zakupu sprzętu medycznego oraz kosztów

okołomedycznych (w uzasadnionych przypadkach dojazd, noclegi, posiłki dla osoby chorej oraz je1

opiekuna prawnego). Finansowano leczenie dzieci chorych przewlekle wymagających okresowych

wizyt u róznego rodzaju specjalistów oraz stałego przyjmowania leków (dzieci cierpiące na

cukrzycę, róznego rodzaju deficyty rozwojowe, choroby genetyczne, nowotwory), WŚrod

największych kategorii wydatków nalezy wymienić sfinansowanie kolejnej operacji rozdzielnia

palcozrostu szczytowego u 3 letniego chłopca, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego

umozliwiającego pomiar ciśnienia gałek ocznych w warunkach domowych dla dziewczynki

cierpiącej na postępującą jaskrę wtórną obuoczną i autyzm, finansowanie wymiany protezy oka

dla dziecka które przebyło nowotwór, turnusy rehabilitacyjnie dla dzieci niepełnosprawnych

fizycznie i umysłowo. W kategorii mieszczą się równiez wszystkie wydatki związane z leczeniem i
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rehabilitacją niepełnoletnich podopiecznych Fundacji.Źrodłź finansowania:1o/o podatku, Payroll,

Zbiorki publiczne prowadzone w roku 2020.

4) ocHRoNA l PRoMoCJA ZDoRW|A oSÓB DoRosŁYcH

W ramach kategorii pokryto koszty eksperymentalnej terapii immunologicznej w klinice w Kolonii

dla mieszkańca Tomaszowa Lubelskiego cierpiącego na glejaka mózgu (największy koszt

jednostkowy). Finansowano leczenie farmakologiczne kilkunastu osób cierpiących na nowotwory

i choroby przewlekłe róznych układów, koszty konsultacji medycznych w Polsce i zagranicą oraz

zakupy sprzętu medycznego umozliwiającego pielęgnację i poprawiającego komfort zycia osob

sparalizowanych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W kategorii mieszczą się wydatki

związane z leczeniem przewlekle chorych dorosłych podopiecznych Fundacji oraz obecnych i

emerytowanych pracowników firm Roztocze. Sp. z o.o. i WSK Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. Żrodła

fina nsowan ia : Progra m Payroll, zbiórki n iepubl iczn e, IYo podatku.

5) ocHRoNA l PRoMoCJA ZDRoW|A. PRoF|LAKTYKA oRAZ ZWALCZAN|E SKUTKoW CHoRoBY

covlD-19

Zakupiono kilkadziesiąt sztuk sprzętu medycznego (ciśnieniomierze, stetoskopy, termometry

bezkontaktowe) dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie oraz

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim. Oddział zakaźny

szpitala w Tomaszowie Lubelskim otrzymał równiez odzież oraz obuwie ochronne. Zakupiono

kubki termiczne dla pracowników firmy Roztocze Sp. z o.o, (ograniczanie do niezbędnego

minimum wizyt w stołówkach pracowniczych). Przygotowano 200 paczek z zywnością, środkami

do dezynfekcji, środkami ochronnymi i materiałami informacyjnymi, które zostały

rozdysponowane wśród samotnych osób starszych znajdujących się w grupie ryzyka zakazenia

wirusem SARS-CoV-2. Uszyto kilka tysięcy maseczek ochronnych, które rozdysponowano wśród

mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego i okolic. Przeprowadzono kampanię informacyjną

skierowaną do najmłodszych, na ktorą składały się: 3 animowane explainery wyjaśniające

podstawowe zagadnienia związane z epidemią, kolorowanki edukacyjne i kampania billboardowa

na temat sposobów ochrony-przed zakażeniem. Wspierano instytucje opiekuńcze na terenie

,województwa lubelskiego: Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach, Hospicjum Santa Galla,

str. 15



Gminny ośrodek pomocy Społecznej w Suścu, Zakład Opiekuńczo-LeczniczY "Droga ZYcia"

Smoligowie (środki do dezynfekcji, środki czystości, sprzęt ochronny).

6) PoMoc oSoBoM W TRUDNEJ SYTUAOl, WYRoWNYWANlE SZANS

W ramach programu ,,Wolontariat Pracown lczy - Więcej nas łączy niz dzieli" zrealizowano grant,

który zakładał wykonanie prac remontowych (wymiana drzwi zewnętrznych) w miejscowoŚci

Siemnice, w domu jednorodzinnym zamieszkiwanym przez rodzinę wieloletnią o niskim statucie

społeczno-ekonomicznym, Dofinansowano zakup opału dla samotnego męZczYznY znajdującego

się w trudnej sytuacji zyciowej, zakupiono sprzęt AGD dla osoby niepełnosprawnej umYsłowo,

opłacono koszty adopcji na odległość dwoch dziewczynek z Madagaskaru, Zakupiono komPuter

umozliwiający kontynuowanie edukacji zdalnej dziewczynce pochodzącej z rodzinY o niskim

statusie ekonomicz nym.źrodło finansowania: Payroll, środki przeznaczone na realizację ogólnYch

celów statutowych.

7) WSP|ERANlE AKTYWNEGo TRYBU Życla

Zrea1izowano projekt ,,Roztocze oczami najmłodszych", którego celem była Promocja regionu

Roztocze, lokalnych, nieprofesjonalnych twórców sztuki (fotografów) i Pobudzenie wŚród

najmłodszych mieszkańców powiatu tomaszowskiego kreatywnoŚci. W ramach projektu wYdano

kalendarz na rok 2021, z najpiękniejszymi zdjęciami Roztocza w roŻnych porach roku i malarskimi

interpretacjami krajobrazow w wykonaniu dzieci. Źrodło finansowania: dotacja Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności.

prowadzono dzrałania na rzecz integracji młodzrezy polsko-ukraińskiej realizując Projekt wYmianY

młodziezowej ,,ZROZUMlENlE_PoROZUMlENlE". W ramach projektu zorganizowano kilka

webinariow na temat stosunków polsko-ukraińskich na przestrzeni wieków, historii Kresow

Wschodnich oraz przenikania się kultury polskiej i ukraińskiej. Zadaniem młodziezY bYło

przygotowanie dwóch filmowych pocztówek prezentujących kolegom z sąsiedniego kraju

najpiękniejsze miejsca w rodzinnych miejscowoŚciach uczestnikow projektu. Ze względu na

epidemię koronawirusa wymiana realizowana była w trybie hybrydowym: spotkania w gruPach

narodowych odbywały się stacjonarnie, spotkania wszystkich uczestników Projektu w formie
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online, za pośrednictwem komunikatorów internetowych, Żrodło finansowania: Dotacja Polsko-

Ukraińskiej Rady Wymiany Młodziezy.

Zrealizowano 19 grantów w ramach Projektu ,,Wielka Mała Zmiana", którego celem jest

aktywizacja pracowników firm uczestniczących w programie Payroll wokół róznych celów o

charakterze dobra wspólnego oraz zachęcanie ich do szukania rozwiązan lokalnych problemów i

zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności, do których nalezą. Tematem wszystkich projektów

było zagospodarowanie przestrzeni wspólnej w rodzinnych miejscowościach grantobiorców i

odnawianie zdewastowanych obiektów małejarchitektury. Odrestaurowano m.in. kapliczki,krzyże

przydrozne i B studni, w ramach projektu powstało kilka skwerów zieleni i mini parków,stworzono

siłownię na świezym powietrzu, taras wokót świetlicy wiejskiej, miejsca do grillowania, zakupiono

ławki zewnętrzne, które zamontowano na terenach zielonych jednej ze szkół podstawowych w

powiecie, zrealizowano grant o tematyce historycznej (tablica upamiętniająca zołnierza AK).

Beneficjentami grantów byli mieszkańcy następujących miejscowości: Kmiczyn, Ciotusza Nowa,

Tarnawatka-Tartak, Łaszczow, Pukarzów, Hopkie, Klocówka, Steniatyn, Nedezów, Wierszczyca,

Nowa Wieś, Brzeziny, Rogóźno-Kolonia, Przecinka.Źrodło finansowania: program Payroll.

Fundacja Parasol Roztocza nie osiągnęła w roku 2020 kosztów z tytułu prowadzonej działalności

gos poda rczej.

Działalnośc Fundacji Parasol Roztocza w roku sprawozdawczym 2020 zamknęła się zyskiem

w wysokości 82702,21 zł. Wszystkie osiągnięte dochody przeznaczono na działalność statutową,

ustawowo zwolnioną od podatku.

9, Działalność pożytku publicznego

W lipcu 20t7 Fundacja Parasol Roztocza została wpisana do Rejestru Organizacji Pozytku

Publicznego. Została jednostką uprawnioną do pozyskania środków z I% podatku od osób fizycznych

za rok 2017. W lipcu 2020 roku otrzymano wpływy z Urzędów Skarbowych dotyczących środków z 1%

podatku. Pod koniec września otrzymano informację oraz płytę CD, zgodnie z którą mozna było

dokonać alokacji środków na rzecz poszczególnych celów szczegółowych (podopiecznych) i rozpocząc

wydatkowanie środków.
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stan na 31.12.2020

L.p. Nazwa WpłyW 1% w 2020

Wykorzystanie

środków z 1% w

2020 roku

Środki dostępne

Pozyskane z l% W

20żo

Środki dostępne
pozyskane z 1% W

20L9

Środki do§tępne
pozyskane z 1% W

2018

RAZEM środki
dostępne

A osó|ne cele statutowe 46 M6,06 zł 9 358,59 zł 46M6,06zł 31597,54zł 78 043,60 zł

B

Leczenie i rehabilitacja podopiecznych

indwidualnvch (w tvm:) 75 729,94zł 57727,88zl 32875,27 zt 77 IO0,72zł 53,L7 zł 50 029,16 zł

1 Amelia Fedus 16779,ż4zł 3 4t2,LOzł 76779,24zł 73185,ż2zl 299M,46zl

2 Łukasz Dmitroca 23O4,7Ozł 2022,66 zl 2O96,Iżzł 2096,L2zł

3 Lena Niedzielska 4373,48zł 797,!2zł 3532,ż4zł 3532,24zl

4 Miłosz Litwincew 558,70 zł 355,94 zł 558,70 zł 7L37,90zł 53,77 L749,77 zł

PotrzebuiacV Pracownicy WsK i RsT zł zł 701,76 zł t:01,,76A

6 Szymon Zarębski 205,58 zł zl 205,58 zł 166,10 zł 37L,68zł

Gabriel sioma 879,57zl 2214,06zł 879,57zł ż509,74zł 3 389,25 zł

Anna Wiciejowska 2069,6l zł 638,19 zł 1 503,11 zł 1 503,11 zł

9 Martyna Poleszczuk 2343,56 zl 1 508,80 zł I824,ż8zł L824,28ń

10 Kamila KusV 3375,76zł 2M7,74zł 927,4żzł 927,42zł

11 Filip Łagowski L 457,27zł L216,0Ozl 247,ż7zł 24I,2Ld

t2 Rvszard Kozak 5ż,54zl zl 52,54zł 52,54ń

RAzEM L2L576,0Ozł 6O 486,47 zł 79321,33zł 48698,26zl 53,t7 żl t28O72,76zl

Kolejna tabela prezentuje zestawienie środkow z I% podatku, ich wykorzystanie oraz kwotę

pozostającą do wykorzystania.

otrzymano 121,576 zł środków z 1% podatku od osób fizycznych za rok 20]-9. Na 321.I2.ŻO2O

całkowita suma dostępnych środków finansowych z 1% podatku od osob fizycznYch WYnosiła 128

072,76 zł. W ramach kosztów 1% podatku pozyskanych na konkretne cele Szczegółowe opłacono

leczenie, rehabilitację, dojazdy do szpitali, zabiegi medyczne, wymiany protez, ZakuPiono drobnY

sprzęt medyczny Zgodnie Z potrzebami indywidualnych podopiecznych.

Wpływy na ogólne cele statutowe przeznaczono na finansowanie potrzeb osob fizycznYch, które

nie posiadają statusu podopiecznego i złozyły do Fundacji prawidłowo wYPełnionY Wniosek o

przyznanie pomocy z kompletem załącznikow. Udzielano pomocy w ramach celu statutowego:

promocja i ochrona zdrowia oraz wyrównywanie szans (zakup sprzętu komPuterowego,

finansowanie kosztownych badań diagnostycznych, kosztów okołomedycznych, leczenia

farmakologicznego). Część środkow przeznaczonych na cele ogólne przeznaczono na Promocję

kampanii 1% podatku (zakup kalendarzy, projekt i montaz banerów).

]_0. Dochody podatkowe

Dochod podatkowy wykazany w zeznaniu ClT 8 wynosi 153 046,07 zł, natomiast zYsk

wynikający z rachunku wyników ma wartość 82702,21zł. Róznica wynika ze specyfiki kosztów

jakie ponosi organizacja pozarządowa, koszty działalnoŚci statutowej nieodPłatnej- PrzekaZane

darowizny dla osób fizycznych i prawnych nie są udokumentowane fakturami, rachunkami.
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W zeznaniu ClT 8 o wysokości osiągniętego dochodu kosztami uzyskania przychodu są wszystkie

koszty poniesione przez jed nostkę udoku mentowane faktu ra m i, rachunkami,

Darowizny podparte są umowami, które w ewidencji księgowej ujmowane są poprzez

polecenia księgowania. Darowizny przekazywane są na podstawie decyzji wydawanych przez

zarząd Fundacji na podstawie wniosku o wsparcie z załącznikami potwierdzającymi stan

przedstawiony we wniosku.

Koszty uzyskania przychodu wynoszą w 2019 roku 354 633,72 zł, natomiast koszty ujęte

przez Fundację w rachunku wyników mają wartość 424977,58 zł. Koszty bilansowe

uwzględniają koszty działalności statutowej nieodpłatnej, charakterystyczne dla organizacji

pozarządowych, zgodne z uchwalonym statutem.

W informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych

i zwolnionych od podatku CIT-B/O organizacja wykazała 445794,72 zł dochodów uzyskanych

w roku podatkowym i latach wcześniejszych, niewydatkowanych do końca roku podatkowego,

tj. 31,.t2.2019 r. Natomiast saldo środkow pieniężnych wykazane w bilansie Fundacji wynosi

446-794,f2 zł. Kwota środków pienięznych jest wyzsza o 1000 zł bowiem zawiera fundusz

statutowy przeznaczony na działalność gospodarczą, który nie został wydatkowany, w związku

z niepodjęciem przez Fundację działalności gospodarczej.

zestawienie dochodu zwolnienia w ClT- B.1.

Działalność statutowa (art. 17

ust. 1 pkt 4 przeznaczone na
cele statutowe} 386 L03,79 zl 299 L7t,95 zl 86 931,84 zł

DziałaIność pożytku
publicznego |art.17 ust. 1 pkt
6c w części przeznaczonej na

działaIność statutową) tZL576,0Ozł 55 46L,77 zł 66 L1.4,23 zl

Koszty administracyjne w kwocie 45 699,08 zł stanowią koszty uzyskania przychodów z czego

wartość 2984,79 zł koszty KUP działalnoŚci pozytku publicznego. RÓznica w kosztach

wy,nagrodzeń i ubezpieczeń społecznych wynika z nieopłaconych f unduszy pracodawcy

uregulowanych w styczniu i lutym, kwota 67'/,74 z| została przesunięta na 202I rok.
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t

L.p. Kategoria kosztów administracyjnych Wartość 2019
Wartośi
KUP

Wartość
NKUP

RAZEM

1 Amortyzacja 12 6L2,73 zl 12 6L2,73 zl zł L2 672,73 zł

2 Zużv cie materiałów i energii 37t2,99 zl 37L2,99 zl zl 37t2,99 zł

3 Usługiobce 1,7ż3,78 zl I7ż3,78zl zl L723,78zł

4 Podatki i opłaty 330,15 zł 330,15 zł -zł 330,15 zł

5

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne 2'J,352,84 zl żO 675,LO zł -zl 20 675,10 zł

6 Pozostałe koszty rodzajowe 3 659,54 zł 3 659,54zl -zł 3 659,54zl

7 Koszty kampanii 1% (art,t7 ust 1 pkt 6c) 2984,79 zł 2984,79 zl -zl 2984,79 zl

RAZEM 46376,82zł 45 699,08 zł -zl 45 699,08 zł

Kolejna tabela prezentuje, Podział kosztów statutowych i z kosztów finansowanych Środkami z 1%

podatku na koszty uzyskania przychodów oraz kosztu niepodatkowe.

Łączne koszty podatkowe z działalności statutowej i 1% podatku wynoszą 354633,72 zł, koszty

NKUpto69 666,12zł.Koszty podatkowedziatalnoŚci pozytku publicznego art.17 ust. 1pkt6cobejmują

kwotę 5) 476,gB zł kosztów statutowych oraz koszty kampanii ]_% w kwocie2984,79 zł.

Dodatkowo Fundacja poniosła pozostałe koszty finansowe w kwocie 304,94 zł.

L.P. Kategroia kosztów statutowych

Koszty statutowe
KUP

Koszty statutowe
NKUP

Koszty finansowe
ze środków 1%

KUP

Koszty finansowe
ze środków 1%

NKUP

1 Podnoszenie wykształcenia dzieci i mlodzieży 9 331,55 zł 18 100,00 zł zł zl

2 Wspomaganie szkolnictwa zawodowego 32750,0O zl zl zl

3 Ochrona zdrowia, w tym: I94724,9I zł 9 23I,86 zl 52 476,98 zł 3 524,70 zł

3.1 Ochrona i promocja zdrowia dzieci 3 874,04 zl 660,00 zł 2 350,00 zł zł

3.2 Ochrona zdrowia i leczenie osób dorosłych 2 467,44 zł 9t9,15 zł 7035,97 zł zł

3.3
Leczenie chorych pracowników firm WSK i

Roztocze 4971.,85 zl 700,00 zl zl zl

3.4
Leczenie i rehabi litacja stałych podopiecznych

indywidualnych 183 411,58 zł 6 952,7t zł 49 09L,OL zł 3 524,70 zł

4
Pomoc osobom w trudnej sytuacji,

wyrównywanie szans 6 067,04 zł 4 559,56 zł zl 1 500,00 zł

5 Wspeiranie aktywnego trybu życia 45 679,72 zl zl zł zl

6 Pozyskiwanie wolontariuszy 349,50 zł zł zł zł

RAZEM 256 L52,72 zl 64 64t,42 zł 52 476,98 zl 5 024,70 zł

str. 20



11. Środki pienięzne

Fundacja posiada środki na rachunku bankowym 439 867,68 zł, w kasie 6927,04zł,nie

zadnych lokat.

posiada

Środki pochodzące z darowizn oraz zbiorek zawsze są wydatkowane zgodnie z przelnaczeniem

wskaza nym przez dar czyńców.

Struktura dostępnych środków, według celu wydatkowania przedstawia się następująco:

1 Działa lność gospodarcza 1 000 zł

2 Wyrównywanie szans 3 444 zl

3 Ochrona i promocja zdrowia, w tym: t4O 625 zł

3.1. ochrona zdrowia dzieci 20 I25 zl

3.2. Ochrona zd rowia dorosĘch 12 03I zł

3.3. Leczenie Mateusz Gardias 1 185 zł

3.4. Leczenie i rehabilitacja Łukasza Dmitrocy 56 I24 zl

3.5. Leczenie i rehabilitacia pracowników Roztocze i WSK 20 962 zl

3.6. Leczenie Maja Hejzner 6 515 zł

3.7. Reha bilitacja Patrycja Ka rwan 95]- zł

3.8. Leczenie Leny Niedzielskiej 1740 zl

3.9. Leczenie i rehabilitacja Amelia Fedus 6 OO4 zl

3.10. Leczenie Szymon Za rębski 4 593 zł

3.t2. Leczenie Kuba Aksamit 5 053 zł

3.13. Leczenie Hek 4I zl

3.L4. Leczenie Aleksandra Kyć 47L8 zl

3.15. Leczenie Marcel Hałasa 283 zl

3.16. Leczenie Anna Wiciejowska 300 zł

4 Program Payroll 51 830 zł

5 Ogólne cele statutowe IOO 862 zl

6 Wspomaga nie szkolnictwa zawodowego L4820 zł

7 Pomoc pogorzelcom 1,92I zl
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1 Kasa 6927,04 zl

2

RAzEM 446794,72zl

L.p. Nazwa Wartość 2020
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Dostępne środki, zgodnie z zgodnie z art. I7ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych, w tym w szczególnoŚci promocję

i ochronę zdrowia. Środki dostępne z programu Payroll sfinansują funkcjonowanie projektów

,,Wolontariat pracowniczy - więcej nas łączy niż dzieli" oraz,,Wielka Mała Zmiana" w ramach

ktorych pracownicy firm uczestniczących w programie zrzeszeni w grupy nieformalne mogą

wnioskować o mikrogranty na realizację wybranego przez. nich celu mieszczącego się w

przedmiocie działalności pozytku publicznego (zgodnych z Art. 4.1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie). Środki przeznaclone na wspomaganie

szkolnictwa zawodowego wydatkowane są na wypłatę i obsługę programów stypendialnych

skierowanych do uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych lm. Jarosława

Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim. Kategoria pomoc pogorzelcom obejmuje przyszłe

wydatki związane z utrzymaniem i ewentualnymi remontami mieszkania Ryszarda Kozaka z

Ciotuszy Starej.

Fundacja posiada równiez środki dostępne dotyczące działalności pozytku publicznego zgodnie

z art. 17 ust. 1 pkt. 6c pozyskane ze środków 1% podatku osob fizycznych za lata 201,8,201,9.2020..

po dokonaniu alokacji na konkretne cele szczegółowe fundacja stopniowo wydatkuje pozyskane w

ten sposób fundusze na realizację roznych celów statutowych.
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L.p. Nazwa
Środki dostępne
pozyskane z 1%

w202O

Środki dostępne
pozyskane z 1%

w 2019

Środki
dostępne

pozyskane z
L%w 2OL8

RAZEM

środki

dostępne

A Ogólne cele statutowe 46 446,06 zł 31- 597 ,54 zł 0
78043,60

zł

B
Leczenie i rehabilitacja podopiecznych
indywidualnych (w tym:) 32875,27 zl 17loo,72 zł 53,L7 zl

50o29,L6
'zł

1 Amelia Fedus L6719,24 zl 13185,22 zl 29 904,46 zł

2 Łukasz Dmitroca 2O96,L2 zł 2O96,L2zl
3 Lena Niedzielska 3 532,24 zl 3532,24zł
4 Miłosz Litwincew 558,70 zł LI37,90 zł 53,17 t749,77 zl
5 Potrzebujący Pracownicy WSK i RST L01-,76 zl !OL,76 zl
6 szvmon zarebski 205,58 zl 1-66,LO zł 37t,68zl
7 Gabrielsioma 879,51zl 2509,74 zl 3389,25 zł

8 Anna Wicieiowska L 5O3,LL zl t5O3,tlzl
9 Martyna Poleszczuk 1-824,28 zl t824,28zl

10 kamila kusv 927,42 zl 927,42zł

tt Filip Łagowski 241,żLzl 241,2lzł
t2 Ryszard Kozak 52,54 zł 52,54 zł

RAzEM 79 321-,33 zł 48698,26zł 53,17 zł t28072,76 zl

Środ ki dostępne, pozyska n e z I% podatku'sta n na 31,,12,2020 r .

Na dzień bilansowy pozostaje do wykorzystania I2B 072,76 zł na działdność pożytku publicznego,

z czego 50029,16 zł dotyczy indywidualnych podopiecznych. Kwota przekazana na ogólne cele

statutowe bez wskazania celu szczegółowego wydatkowana jest na potrzeby osób fizycznych bądź

prawnych, które zgłaszają chęĆ uzyskania pomocy w ciągu całego roku i spełniają wszystkie wymogi

formalne i merytoryczne niezbędne do uzyskania wsparcia.

]-2, lnformacje końcowe

Jednostka ma zamiar kontynuować działalność w kolejnym, 2021 roku. Nieznane są powody

niemozliwości kontynuowania działan w kolejnych latach.

KsIĘGPlĄrA
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