Protok6l
z posiedzenia Rady
Fundacji ,,Promyk solidarnoSci" z siedzibq w Potqgowie,
ul. Pocztowa nr 9
z dnia 31 marca 2018 roku.

ri,

Dnia 31 marca 2018 roku w siedzibie Fundacji w Potggowie przy ul. Pocztowej
nr 9 o godz. 14:00 odbylo sig posiedzenie Rady Fundacji ,,Promyk solidarno5ci" z
siedzibq w Potggowie, REGON 221948618, NIP 8393173367, wpisanej w Krajowym
Rejestrze Sqdowym pod numerem KRS 0000475873, kt6re otworzyl Przewodnicz1cy
Rady Fundacji Pan Tomasz Czmoch.
PrzewodniczEcy stwierdza, ze na dzief dzisiejszy na godzing 14:00 zwolane
zostalo posiedzenie Rady Fundacji ,,Promyk solidarno5ci" z siedzibq w Potggowie z
nastgpujqcym porzqdkiem obrad :

1. Otwarcie posiedzenia i wyb6r przewodniczqcego obrad,
2. Stwierdzenie prawidlowo6ci zwolania posiedzenia oraz jego

zdolno6ci

do podejmowania uchwal,
Przyjgcie porzqdku obrad:
- Zlolenie przez Zarzqd sp rawozd a nia z dziala no6ci za 20 17 r ok.
- Om6wienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 20t7 rok.
- Pojgcie uchwaly w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2017 rok.
- UdzielenieZarzqdowi absolutorium za 20L7 rok.
- Przyjgcie zalo2eh funkcjonowania Fundacji
4. wolne wnioski,
5. zamknigcie obrad.

3.

I

Ad

1.

Na Przewodniczqcego posiedzenia wybrano

Protok6l ze posiedzenia Rady prowadzii bqdzie

-

- Tomasza Czmoch.

Tomasz Masewicz.

Ad2.

Przewodnicz1cy stwierdzil, ze w posiedzeniu uczestniczq Czlonkowie
Rady w osobach PrzewodniczEcego oraz Sekretarza, wobec tego zgodnie z $18
ust. 2 statutu Fundacji posiedzenie dzisiejsze jest zdolne do podejmowania
uchwal w sprawach postawionych do rozpatrzenia. W posiedzeniu uczestniczq
r6wniez Aftur Malek - Prezes Zarzqdu Fundacji.

Do protokolu dolqczono listq obecno5ci z podpisami uczestnik6w.

Nastgpnie przystqpiono do porzqdku dziennego, a Przewodniczqcy postawil
wniosek, aby Zgromadzenie podjqlo nastgpujqcej tre6ci uchwaly:
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Uchwala nr 7
Posiedzenia Rady
Fu n dacji,, Prom yk solida rnoici " z siedzibq w Potqgowie,
ul. Pocztowa nr 9
z dnia 3l eata 2OI8 roku,

v
Rada Fundacji przyjgla sprawozdanie Zarzqduz jego dzialalno6ciw 20t7 roku.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem dzisiejszym.
Uchwala zostala podjqta jednoglo6nie glosami ,,2a" bez glos6w wstrzymujqcych sig,
w glosowaniu jawnym.
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Uchwala nr 2
Posiedzenia Rady
Fu n da cji,, Prom yk solida rn o6ci " z siedzibq w Potqgowie,
ul, Poetowa nr 9
z dnia 37 mara 2O78 roku.
an

Rada Fundacji przyjqla i zatwierdzila sprawozdanie finansowe obejmujqce bilans
Fundacji za rok obrachunkov,ty 2017 wskazujqcy na dzie6 31 grudnia20LT roku po
stronie aktyw6w i pasyw6w sumQ bilansowq w kwocie 389.879,9L zl oraz stratg netto
(tj. nadwyzkg koszt6w nad przychodami) w kwocie 93.394,6I zl.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem dzisiejszym.
Uchwala zostala podjQta jednoglo5nie glosami ,,2a" bez glos6w wstrzymujqcych sig,
w glosowaniu jawnym.

,fthr- %*^ L"*")

Uchwala nr 3
Posiedzenia Rady
Fu nda cji,, Prom yk sol ida rnoici " z siedzi bq w Potqgowie,
ul. Poetowa nr 9
z dnia 37 marca 2O78 roku,

6
Rada Fundacji postanowila rozliczyc stratq netto (tj. nadwyzkg koszt6w nad
przychodami) z roku 2017 w wysoko6ci 93.394,6L z+ w ten spos6b, ze zostanie
pokryta zzysku w roku nastgpnym,
Uchwala wchodzi w zycie z dniem dzisiejszym.
Uchwala zostala podjgta jednoglo6nie glosami ,,za" bez glos6w wstrzymujqcych sig,
w glosowaniu jawnym.
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Uchwala nr4
Posiedzenia Rady
Fundacji,,Promyk solidarno&ci" z siedzibE w Potqgowie,

ul. Poetowa nr 9
z dnia 37 marca 2O78 roku,

I
Rada Fundacji uchwalila udzielenieZazqdowi Fundacji absolutorium z dzialalno6ci za

rok20L7.

'

Uchwala wchodzi w zycie z dni€m dzisiejszym.
Uchwala zostala podjgta jednoglo6nie glosami ,,2a" bez glos6w wstrzymujqcych siq,
w glosowaniu jawnym.

?

Uchwala nr 5
Posiedzenia Rady
Fu n dacji,, Prom yk solida rn oici " z siedzib7 w Potqgowie,
ul, Pocztowa nr 9
z dnia 37 mara 20l8roku.

ti

Rada Fundacji podjgla uchwalg o dalszym funkcjonowaniu Fundacji:

W wyniku

przeprowadzonej szerokiej, wielowqtkowej oceny sytuacji finansowej
Fundacji Promyk solidarno6ci z siedzibq w Potggowie, Rada Fundacji krytycznie
odnosi sig co do dalszej zasadno6ci funkcjonowania CIS Promyk. Centrum Integracji
Spolecznej jest oddzialem generujqcym nadmierne straty (w roku 2017 w wysoko6ci
93.394,61 zl). Brak radykalnej poprawy tej sytuacji skutkowai moze tylko decyzj1 o
zaprzestaniu prowadzenia tej dzialalno6ci. W zwiqzku z Vtn, ze w roku 2019 koriczy
sig S-letni okresu obowiqzywania aktualnej decyzji Wojewody Pomorskiego odno6nie

statusu CIS, Rada Fundacji rekomenduje Zarzqdowi nie skladanie do dnia
kolejnego posiedzenia Rady Fundacji i Zarzqdu w 2019 roku) nowego wniosku o
status centrum integracji spolecznej.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem dzisiejszym.
Uchwala zostala podjgta jednoglo6nie glosami ,,2a" bez glos6w wstrzymujqcych sig,
w glosowaniu jawnym.
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pozqdku obrad i wobec niezgloszenia wniosk6w w sprawie powziqcia innych
uchwal, Przewodniczqcy zamknql posiedzenie Rady Fundacji i Zazqdu.
Po wyczerpaniu

Pzewod n iczqcy posiedzen

ia :

Protokolant:
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Lista obecnoSci
na posiedzeniu
Rady Fundacji ,,Promyk solidarno6ci" z siedzibq w Potggowie
z dnia 31 marca 2018 roku

#

1,

Tomasz Czmoch

- Pzewodniczqcy Rady Fundacji

m,.-r) A,*d
2.

Tomasz Masewicz

- Sekretaa

Rady Fundacji

wszyscy powy2ej jako Czlonkowie Rady oraz:

3. Artur Malek - Prezes Zarzqdu Fundacji

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
FUNDACJI,,PROMYK SOLIDARNOSCI''
z siedzib4 w Potggowie
za okres od 01-01-2017 r. do 3l-12-2017 r.

r

Dzialaj4c na podstawie Ustawy z dnia 15.12.2016 r. o zmianie ustawy
o rachunkowo5ci z zastosowaniem art 45 ustawy, dla jednostek, o kt6rych
mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o dzialalno5ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie, z wyj4tkiem sp6lek kapitalowych orarz
jednostek o kt6rych mowa w art. 3 ust.3 pkt2 i2 tej ustawy
(Zal1cznik nr 6 do ustawy z dnia 15.12.2016 r. poz.6l)
niniejszym przedkladam w uzupelnieniu do bilansu i rachunku zysk6w i
start wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

Nazwa

FUNDACJA ,, PROMYK SOLIDARNOSCI" jest Fundacj4zsiedzib4 w Potggowie
ul. Pocztowa 9, 76-230 Potggowo.

2.

Podstawowy przedmiot dzialalnoSci wg PKD
94992 - dzialalnoSi pozostalych organizacji czlonkowskich, gdzie indziej
niesklasyf,rkowana.

3. Wskazanie wlaSciwego

s4du prowadz1cego rejestr

Sqd Rejonowy Gdarisk-P6lnoc w Gdarisku, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru S4dowego
Rejestr Stowarzyszeri, Innych Organizacji SpolecznychiZawodowych, Fundacji oraz
Publicznych Zaldad6w Opieki Zdrowotnej
Data rejestracji : 09-09-2013 r.
Nr KRS 0000475873

Regon:221948618
NIP : 8393173367
Datazmiany wpisu :22.09.2014 r.
Zmrana dotyczy : utworzenia oddzialu pod nazw4 : Fundacja Promyk solidarnoSci
Centrum Integracji Spolecznej ,,PROMYK" Oddziil. w Potggowie, ul. Witosa 7

4,

Dane dotyczqce czlonkow zarzqdu ( nazwisko i imig oraz funkcja)
1. Malek Artur - Prezes Zarzadu
Dane dotycz1ce czlonk6w Rady Fundacji (nazwisko i imig)

1.
2.
3.
5.

Czmoch Tomasz - Przewodnicz4cy Rady Fundacji
Masewicz Tomasz
Leszczvriski Rafal

Okre6lenie cel6w statutowych organizacj

Podstawowym celem Fundacji jest:
pomoc spoleczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
zyciowej oraz wyr6wnylvanie szans tych rodzin i os6b,
wspieranie rodzin i systemu pieczy zastgpczej,
dzialalnoSi narzecz integracji i reintegracji zawodowej i spolecznej os6b
zagrohonych wykluczeniem spolecznym
dzialalnoSd charytatywna,
pr ze ciw dzial ani e uzaleznieni o m i p ato I o gi om sp ol eczn5nn
dzialalnoS6 na rzecz os6b niepelnosprawnych,
promocja zatrudnienia i aktylvizacji zawodowej os6b pozostaj4cych bez pracy i
zagrohony ch zwolnieniem z pr acy,
dzialalnoSi wspomagaj 1ca rozw6j gospodarczy, w tym rozw6j
przedsigbiorczoSci
dzi alalno 56 wspomagaj qca r ozw 6j techniki, w ynalazczoSci i innow acjt or az
rozpowszechnianie i wdrazanie nowych rozwr4zan technicznych w praktyce
gospodarczej,
dzialalnoSci w zakresie nauki,szkolnictwa wylszego, oSwiaty i wychowania,
wypoczynku dzieci i mlodzie?y, kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa
narodowego
dzialalnoSd wspomagaj qca rozwoj wsp6lnot i spolecznoSci lokalnych,
dzialalnoSi na rzecz integracj i europej skiej or az r ozwljania kontakt6w i
wsp6lpracy migdzy spoleczenstwami,
promocj a i or ganizacja wolontariatu,
dzialalnoSc narzeczrodzin, macierzyristwa,rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka,
upo wsz echn ianie cztltelni ctwa i wspi erani e bibliotek,
dzialanie w z akre s i e zwi gk sz eni a b ezpre czeri stw a obyw at el i.

6. Wskazanie okresu objgtego sprawozdaniem

finansowym
Roczne sprawozdanie f,rnansowe zarok20Il obejmuje okres od 01-01-2017 r.
do 3I-12-2017r.

7

.

Fundacja zostala utworzona na czas nieograniczony.
Sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem lqcznym.
S prawo zdani e fi nansowe zo stalo sp orzqdzone pr zy zaloheniu kontynuowania
dzialalnoSciprzez Fundacjg w daj4cej sig przewidziee przyszlofici.
Nie s4 nam znane okolicznoSci wskazuj4ce na zagrozenie kontlmuowania przez
Fundacjg dzialalnoSci.
Zasady rachunkowoSci przyjgte przy sporzqdzaniu sprawozdania finansowego na

dzieh 31-12-2017 roku.
Sprawozdanie finansowe Fundacji
- obejmuje, zgodnie z zalqcznrkiem nr 6 do ustawy z dnia 15.12.2016 r. poz. 6I
ustawy o rachunkowoSci ( Dz.U. Z2016r.poz.1047 zp62n.zm.)
2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
3. Bilans
4. Rachunek zysk6w i strat
5. InformacjE dodatkow4.

Om6wienie przyjgtych zasad (polifyki) rachunkowoSci

:

II

Ksiggi rachunkowe prowadzone s4przez Biuro Rachunkowe,,M& B Janiczak"
s.c. z siedzib4 w Lgborku przy pomocy programu finansowo - ksiggowego
Symfonia
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, skladaj4cy sig z l2kolejnych
miesigcy kalendarzowych, stosowany r6wniez do cel6w podatkowych i
sprawozdawczych.
Wynik finansowy ustala sig wg zasad okreSlonychw zaL1czniku nr 6 do
ustawy 2dnia29.09.1994 o rachunkowoSci (tj. Dz.U.Z2016r.poz.1047 z
p6zniej szymi zmianami)
4. Fundacja sporzqdza sprawozdanie finansowe zgodnie zzalqcznikiem nr 6
poz. 6l do ustawy z dnia 15 grudnia 2076 r. o zmianie ustawy o
rachunkowoSci.
5. Podstawg dokonywania odpis6w amortyzacyjnych stanowi aktualny plan
amortyzacji - Fundacj a naliczala amorlyzacjg w 2017 roku.
Do wyceny aktywow i pasyw6w przyjgto na dzieh bilansowy nastgpuj4ce metody wyceny :
1) Srodki trwale w budowie - wg ceny nabycia, kosztu wytworzenia
2) Udzia\y w innych jednostkach
.i dlugoterminowe aktywa finansowe -nie posiada
3) Srodki trwale i warloSci niematerialne i prawne - wg ceny nabycia,
kosztu wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne dokonywane metod4
liniow4 ustalone wgzasad wynikaj4cych z ustawy o podatku dochodowym od os6b
prawnych - nie wstgpuj4
4) NaleznoSci wykazywane s4 w kwocie nalelnej,beznaliczonych odsetek - nie
wystgpuj4
5) Zapasy towar6w wykazywane s4 wedlugrzeczryistych cen zakupu. WartoS6
rozchodu towar6w ustalana jest wedtug zasady,, pierwsze przyszlo - pierwsze
wyszlo" - nie wstgpuj4
6) Zobowiqzania wykazywane sQ w kwocie naleznej
7) Rezerwy na koszty odpraw emerytalnych nie s4 tworzone.
8) Rozliczenia migdzyokresowe koszt6w dotycz4cychbiel4cego okresu, a ponoszone w
okresach wczeSniejszych (rozltczenia czynne) i w okresach p62niejszych (rozliczenia
bierne), nie wystgpuj4.
9) Rezerwy i aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego nie s4 tworzone.
10) Fundacja nie posiada grunt6w w uZytkowaniu wieczystym.
11) Fundacja nie posiada zobowr4zahzabezpieczonych na jej majEtku.
12) Fundacja nie posiada zobowi1zari warunkowych.
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BILANS
sporz4dzony na

dziefi

31:1.2:29.17.f,

jednostka obliczeniowa . .Zl.

31.:12.2016

r.

AKTYWA
A.

Akfvrva trwale

6 853.33

5 873,33

6 853,33

5 873,33

159 571,07

384 006.58

16 726.09
142124.87

365 869,97

WartoSci niematerialne i prawne

II

Rzeczowe aktywa trwale

III

Nale2no6ci dlusoteminowe

IV.

Inwestycj e dlugotermi nowe

V.

Dlugoterminowe rozliczenia migdzyokresowe

B.

Aktywa obrotowe
Zapasy

II

NaleZnoSci kr6tkotermrnowe

III

lnwestycj e kr6tkoterminowe

IV

Kr6tkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe

C.

Nale2ne wplaty na fundusz statutowy

1B 136,61

720,11

Akfywa razem

166 424,40

389 879,91

20 881,00
500,00

-72 675,62
500,00

-27 460,68
47 841,68

20 218.99
-93 394,61
462 555,53

PASYWA
A.

Fundusz wlasny
Fundusz statutowy

II

Pozostale fundusze

III

Zysk (strata) z lat ubieglych

IV

Zysk (strata) netto

B.

I

Zobowia,zania i rezerwv na zobowiazania
Rezerwv na zob ow iazani a

II

Zob ow i 7zani a

IIl

Zobow iazani a kr6tkoterminowe

138

ry

Rozliczenia miedzvokresowe

6
166

d

145 543,40

lug oterminowe

Pasywa razem

690,071

+SO 682,20

853,331
424,401

5 873,33

SAg 879,91

BIUHO RACHUNKOWE

M&Bfaniczal;
tel.

s,c

59 862 22 85
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i
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(Data

podpis
a je2eJi jednostkq
kier trje organ rvieloosoborvy, rvszystkich czhtnktirv tego organu)
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(pieczgc jednostki)

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
sporz4dzony z^

okres

91,Q'l ..?917..r.

-

31.12.2017

r.

jednostka obliczeniowa . . .21.. . .

Wiersz
A.

Wyszczeg6lnienie
Przychody z dzialalnoSci statutowej
Przychody z nieodplatnej dzialalnoSci po2ytku publicznego

II

Przychody z odplatnej dzialalnoSci pozytku publicznego

III

Przy cho dy z

B.

Koszty dzialalnoSci statu towej

p

ozo stal ej dz i alalno6

c

Dane za rok

2016 r.
1 011 654,40
574 212,82
437 441,58

2017 r.
493184,23
217 138.93
276 045,30

910 726.87
478 290.25
432 436.62

604 777,31
328 147,73
276 629,58

100 927.53

-111 593.08

0,00
112 370,77
-11 443,24
39 496,92
5 842,00

0,00
26 720.83
-138 313,91
46 491.52
1 572,22

i stah-rtowej

Koszty nieodplatnej dzialalnorici poZytku publicznego

II

Koszry odplatnej dzi alalnoSci pozytku pub li cznego

III

I(oszty pozostalej dzialalnorici statutowej

C.

Zysk (strata) z dzialalnoSci statutowej (A - B)

D.

Przychody z dzialalnoSci gospodarczej

E.

Koszty dzialalnoSci gospodarczej

F.

Zysk (strata) z dzialalnoSci gospodarczej (D - E)

G.

Koszty og6lnego zarz4du

H.

Zysk (strata) z dzialalnoSci operacyjnej (C + F - G)

I

Pozostale prrychody operacyjne

J.

Pozostale koszty operacyjne

K.

Przychody finansowe

L.

Koszty finansowe

M.

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

N.

Podatek dochodowy

o.

Zysk (strata) netto (M - N)

1 992,69

20 218.99

-93 394,61

20 218.99

-93 394.61
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INFORMACJA DODATKOWA
ZA ROK 2017

i;'

Dzialaj4c na podstawie Ustawy z dnia 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowoSci z
zastosowaniem art. 45 ustawy, dla jednostek, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z
dnia 24.04.2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie, z wyj4tkiem
sp6lek kapitalowych oraz jednostek o kt6rych mowa w art. 3 ust.3 pkt 2 i2 tej ustawy
(Zal1cznik nr 6 do ustawy z dnia 15.12.2016 r. poz.61) niniejszym przedkladam w
uzupelnieniu do bilansu i rachunku zyskriw i start informacjg dodatkow4
Fundacji,,PROMYK SOLIDARNOSCI"
z siedzib4 w Potggowie

1. Fundacja,,PROMYK SOLIDARNOSCI" z siedzrb4w Potggowie nie
posiada zobowi1zan finansowych, w tym ztyi:rlJu dluznych instrument6w
fi nansowych, gwarancji i porgczeri or az zobowiqzan w arunkowych
nieuwzglgdnionych w bilansie.

2. Fundacja,,PROMYK SOLIDARNOSCI" z siedzlbqw Potggowie nie
udzielila zabczek i kredyt6w czlonkom organ6w administracyjnych,
zarz4dzaj4cych i nadzoruj4cych, a takze nie ma zobowiqzah zaciqgnigtych w
ich imieniu tytulem gwarancji i porgczeri wszelkiego rodzaju.
Dane uzupelniajAce o aktvwach i pasywach bilansu

AKTYWA

1. Aktywa
2, Aktywa

trwale : w tym rzeczowe aktywa trwale
obrotowe,

wtym:
1. zapasy

2. nale2noSci kr6tkoterminowe
3. Inwestycje kr6tkoterminowe
4. Krritkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe
5. Nale2ne wplaty na fundusz statutowy

5.873,33 zl.
384.006,58 zl
0,00 zl.
18.136,61zN..

365.869,97 zl.
0,00 zl.
0,00 zl.

. Srodki pienig2ne
Srodki pienigzne wykanjq stan posiadanej przez Fundacjg got6wki oraz
zgromadzonych Srodk6w na rachunkach bankowych w warto6ci nominalnej.
Srodki pienigzne w kasie
22,70 zl.
Srodki pienigzne w banku
365.847,27 zN.
Razem Srodki pienig2ne
365.869,97 zl.
PASYWA

2. Kapital (fundusz) wlasny,
- Fundusz statutowy
- Pozostale fundusze
- Zysk z lat ubieglych

2.

-

w tym

:

Strata netto

Zobowi4zania i rezerwy na zobowipzania,, w tym

l.106,ll zl.
500,00 zl.
0,00 zl.
20.218.99 zl.
- 93.394,61 zl.
462.555,53 zl.

- rezerw y na zobow tqzania
- zob ow iqzani a dlugoterminowe
- zob ow iqzania kr6tkoterminowe
poz..bilansu na dziefr 3l-12-2017 roku obejmuje
- zobowr4zaniaz tytulu kredyt6w ipo?yczek
- zobowiqzama wobec budzetu

0,00 zl.
0,00 zl.
462.555,53 zl.
:

85.500,00 zt.
3.058,03 zl.
- zobowi4zania wobec dostawc6w
3.058,03 zl.
- zobowiqzaniaz tyt. wynagrodzen
5.022,83 zl.
- inne
359.273,24 zL.
- r ozliczenia migdzyokresowe (przychod6w)
5.873,33 zN.
Pozycja inne zobowr1zania krotkoterminowe obejmuje otrzyman4 w 2017 roku dotacjg, kt6ra
w 2018 r. zostala zwr6cona do Urzgdu Marszalkowskiego - z powod6w niezaleznych od
Fundacji, projekt nie zostal zrealizowany.

Rachunek zvsk6w i strat

PRZYCHODY
Przychody z dzialalno5ci statutowej (Poz. A)

1. Przychody z nieodplatnej

dzialalnoSci po2ytku publicznego 596.511,73 zl.

a) Wplacone sktadki
b) Darowizny
c) Dotacje
w tym:
- PUP W Slupsku
- Gmina Potggowo
- UrzEd Marszalkowski Woj. Pomorskiego
- Urz1d Marszalkowski - zwrot dotacji
d) uzyskane darowizny z lYo od PIT
e) nadwyzka przychod6w nad kosztami zlatub.
f) Pozostale przychody okreSlone statutem
Razem prrychody dzialalnoSci operacyjnej
2 Przychody z odplatnej dzialalnoSci poZytku

3. Przychody z pozostalej dzialalno5ci

0,00 zl.
970,00 zl.
216.168,93 zl.
267.714,19 zl.
62.700,00 zl.
370.644,58 zl..
- 466.155,10 zl.
0,00 zl.
0,00 zl.
0,00 zl.
217.138.93 zl.

publicznego

statutowej

Razem przychody dzialalnoSci statutowej
Pozostale pr.zychody operacyjne (poz. I)
Pozostale przychody finansowe (Poz. K)

276.045,30 zl.
0,00 zl.
493.184,23 zl.
46.491,52 zl.
0,00 zl.

KOSZTY

Koszfy dzialalnoSci statutowej (Poz. B)
1. Koszty nieodplatnej dzialalnoSci po2ytku publicznego
328.147,73 zl.
2. finansowane z otrzpanych dotacji
324.474,19 zl.

3.
4.

finansowane z otzymanych darowizn
finansowane zprzychodow z pozostalej dzialalnoSci

statutowei

0,00

zl,.

0,00 zt.

5.
6.

finansowane z pozostaLych przychod6w
Finansowane z zysku z lat ubieglych

0,00 zL.
3.733,54 zl.

W 2017 roku Fundacja,,PROMYK SOLIDARNOSCI"uzyskala dotacje :
w kwocie 261.714,19 zl. zPowiatowego Urzgdu Pracy w Slupsku na finansowanie
Swiadczeri integracyj nych,
w kwocie 12.734,74 zl. zUrzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Pomorskiego na
realizacjg projektu pt. ,,Dzial.ania na rzecz zwrgkszenia zatrudnienia dla os6b
dotknigtych i zagro2onych ub6stwem i wykluczeniem spolecznym - rozw6j Centrum
Integracji Spolecznej Promyk w Potggowie" Umowa nie zostala zrealizowana.
Srodki w l4cznej kwocie 120.980,00 zl. zostaly przekazane do Urzgdu
Marszalkowskiego.
W kwocie 357.909,84 zl zUrzgdu Marszalkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego na
realizacjg projektu pt. ,,Zwigkszenie zatrudnienia os6b dotknigtych i zagro1onych
ub6stwem i wykluczeniern spolecznp z Gminy Potggowo i Gminy Damnica rozw6j Centrum Integracji Spolecznej Promyk w Potggowie" Umowa nie zosta'la
zrealizowana. Srodki w kwocie 357.909,,84 zl, zostaly przekazane do Urzgdu
Marszalkowskiego.

2. Koszty realizacji zadafi statutowych dzialalno5ci odplatnej 276.629,58 zl
sfinansowano z uzyskanych przychod6w z dzialalnoSci odplatnej w kwocie 216.045,30 zl.
oraz z zysku zlatubieglych w kwocie 584,28 zL.
0'00 zl.
3. Koszty pozostalej dzialalnoSci statutowej
Zysk (strata) z dzialalnoSci statutowej (Poz. A

-

Poz. B)

-111.593,08 zl.

W 2Ol7 Fundacja ,,PROMYK SOLIDARNOSCf' nie prowadzlla dzialalno6ci gospodarczej.
Zysk (strata) z dzialalnoSci gospodarczej wynosi (Poz. F)

0,00 zl.

Koszty og6lnego zarz1du ( Poz. G)

1. Amortyzacja

0,00 zl.
735,50, zl.
2. ZuLycie material6w i energii
12.629,37 zl'
3. Uslugi obce
434,45 zl.
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia 12.680,54 zl.
840,97
6. Pozostale koszty rodzajowe
Razem koszty ogr6lnego zarzqdu
26.720183 zl.
( sfinansowane z otrzymanych w 2017 roku darowiznw kwocie 970,00 zl. oraz
z zaci4gnigty ch p oLy czek.

Zysk (strata) z dzialalnoSci operacyjnej (Poz. C + Poz. F - Poz. G)
Pozostale koszty operacyjne ( Poz. J)
Pozostale koszty finansowe (Poz. L)
Podatek dochodowy (Poz. N)
Zysk (strata) netto (Poz. O)

Strata bilansowa og6lem (Poz. O) Fundacji
w tvm

-93.394,61zl.

-138.313,91 zl.
1.572,22 zl.
0,00 zl.
0,00 zl.
-93.394,61zl.

Przychody
Koszty

539.675,75 zl.

633.070,36 zl (w tym: sfinansowane z dotacji w wysokoSci
324.414,19

W

2017

il.)

roku Fundacja ,,PROMYK SOLIDARNOSCI" Fundusz statutowy nie ulegl

zmianie.

8E_

Uwaga

Srodki znajdujqce sig w funduszu b9d4 wydawane zazgod1(uchwalq) zarzqdu.Kuhda '
zmianaw funduszu statutowym (zar6wno zwigkszenie jak i znniejszenie) wymaga uchwaly
wladz, podjgtej w trybie wynikaj4cym ze statutu organizacji

Potggowo, dnia 21.03.2018 r.
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