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w okresie od 15 stycznia 2OL4 do 31grudnia 2014
sponądzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r, (Dz. U. nr 50, poz. 529 z późn. zm.)
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

l. DANE FUNDACJ!
Nazwa Fundacji: Fundacja RUMAK
Siedziba Fundacji i adres Fundacji: ul. Fordońska 40,85-7t9 Bydgoszcz
Data i numer rejestraciiw Sądzie:

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Xlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w dniu t5.01.żOl4r. Fundacja RUMAK została wpisana do KRS Rejestru Stowarzyszeń,
lnnych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000493855.
Fundacia RUMAK została ustanowiona w dniu 30.09.2013r. przez fundatora - spółkę MAKRUM S.A.
(obecnie: Grupa Kapitałowa lMMOB|LE S.A.) na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 5518/2013,
Zarząd Fundacji jest jednoosobowy. Od początku jej istnienia funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Rafal
Jerzy.

Podstawowy przedmiot działalnościwg PKD:
czło n kowskich gdzie i ndziej

n

9499Z

działalnośćpozostałych organizacji

iesklasyfikowa na.

Regon:34L53L644
NlP:5542923330
strona www: www.fundacjarumak, pl
Sprawozdanie z działalnościFundacji RUMAK w okresie 75.07-j1-.72.2074r.
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zAKREs DzlAŁALNoscl STATUToWEJ FUNDACJ!

cele działaInościFundacji, zgodnie z § 7 jej statutu, przedstawiają się następująco:
1. Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy. Zadaniami priorytetowymi jest
realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia
społeczeństwa.
2. Celami Fundacjisą:
1. Wspieranie inicjatyw niosących pomoc humanitarną bez względu na lokalizację oraz odbiorców
pomocy;
2. Działalnośćnarzecz inicjatyw lokalnych propagujących sport oraz aktywnoścfizyczną;

3. Działalnośćna rzecz wspierania osób wybitnie uzdolnionych oraz wykazujących ponadprzeciętną
aktywnośćna polach nauki, sportu lub sztuki;
4. Aktywizacja postaw obywatelskich oraz wsparcie oddolnych inicjatyw skierowanych na korzyści
społeczne;
5. Wspieranie działalnościedukacyjnej;

6. WsPÓłPracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji;
7. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
8. Działalnośćcharytatywna;

9, Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskościoraz rozwoju
świadomościnarodowej, obywatelskiej i kulturowej;
10. Ochrona i promocja zdrowia;
1_1,

Działalnośćna rzecz osób niepełnosprawnych;

12. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
zwolnieniem z pracy;

i

zagrożonych

13. DziałalnoŚć wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
14. Działalnośćwspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz

rozPowszechnianie

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
15. Działalnośćwspomagająca rozwój wspólnot i społecznościlokalnych;
i

16. Wypoczynek dzieci i młodzieży;
17, Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury idziedzictwa narodowego;
18. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej ispołecznej;

19. Rozwijanie

i

umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju

społecze ństwa obywate lskiego;
20. Działalnośćna rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
21. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

22. DziałalnoŚĆ na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
23. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
24. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalnośćinnych osób prawnych i osób
fizycznych, których działalnośćjest zbieżna z celami Fundacji.

Sprawozdanie z działalnościFundacji RUMAK w okresie

75,07-37.72.2074r.
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Terenem działalnościFundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym

dla właŚciwego realizowania celów może ona prowadzić działalnośćtakże poza

granicami

Rzeczpospolitej Polskiej.

Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez organizowanie lub finansowanie
następujących rodzajów przedsięwzięć:
1_. naukowych, poprzez organizowanie akcji zmierzających do promowania rozwoju wiedzy, a także
poprzez przekazywanie darowizn dla oŚrodków naukowych, programów badawczych i funduszy
stypendialnych;
2. oŚwiatowych, poprzezprzekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia
i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej, jak

i międzynarodowych
warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji;
3. kulturalnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na rozwoj dziedzictwa kulturowego,
czyli darowizn na prace konserwatorskie, dla muzeów, bibliotek, wystaw, galerii oraz na stypendia
również poprzez organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych

artystyczne lub poprzez organizowanie, wspieranie Iub finansowanie różnego rodzaju imprez
kulturalnych;
4. dobroczynnoŚci, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących
się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;
5. ochrony zdrowia, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali,
zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakup
lekarstw;
6. pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych

potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających
godnoŚci człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie
standardów europejskich;

7. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie środków
przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz poprzez organizowanie
turnusów i zajęć reha bilitacyjnych;

8, w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na
podnoszenie i nabywanie sprawnościfizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia
sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych, jak

również organizowanie lub finansowanie różnego rodzaju imprez sportowych, kolonii i wycieczek dla
dzieci i młodzieży.

Fundacja może prowadzić działalnośćgospodarczą
statutowych.

w

rozmiarach służącychrealizacji jej celów

Według Statutu Fundacji, jej działalnośćgospodarcza jest środkiem do realizacji celów statutowych
Fundacji. Działalnośćgospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w
spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na

zasadach okreŚlonych w stosownych przepisach. Fundacja prowadzi działalnośćgospodarczą w
form ie organizacyjnie wyod rębnionej.
Zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zakres gospodarczego
działania Fundacji obejmuje (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
1) wydawanie książek (58.11.Z);
2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.1a.Z);
.,r \
3) produkcję pozostałych wyrobów z papieru i tektury 17.29.Z);
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Sprawozdanie z działalnościFundacji RUMAK w okresie 15.07-31.72.2014r.
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4) introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);
5) działa l nośćusługową związaną z przygotowa

n ie

m do

d ru

ku (I8.t3,Z);

6) produkcję gier i zabawek (32.4O.Z);
7) sprzedaż detaliczną książek prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (a7.61,.Z);

8) pozostałą finansową działalnośćusługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, z
bezpieczeń

wyłączeniem

uszów eme ryta nych {6a,99.Z);
9) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);
u

i fu nd

l

10) działalnośćzwiązaną z oprogramowaniem (62.01.Z\;

11) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)

i

podobną działalność

(63.1,t.Z);
12) działa nośćpo rta i i nte rnetowy ch (63.12.Z);
l

l

1"3) pozostałą działalnośćusługową w zakresie technologii informatycznych

i

komputerowych

(62.09.Z);
14) pozostałą działalnośćusługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną (96.09.Z).
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1. Współpraca z Fundacją Medici Homin! z siedzibą w Bydgoszczy

W drugiej połowie 2OI3r, MAKRUM S.A., fundator Fundacji RUMAK, nawiązała współpracę z
Fundacją Medici Homini, którą tworzą lekarze chcący nieśćpomoc ludziom żyjącym w
najbiedniejszych regionach świata.Powołana do życia Fundacja RUMAK wsparła finansowo
prowadzony przez nich projekt "Lekarze specjaliści dla Gwatemali" mający na celu udzielenie pomocy
medycznej rodzinom górników. W miejscu, w którym nie ma szpitali ani opieki medycznej i każda
pomoc lekarza jest na wagę złota, wspierana przez Fundację RUMAK ekipa lekarzy skupiła się głównie
na pomocy medycznej kobietom z rodzin górniczych - pracowało czworo lekarzy: lekarz specjalista
położnictwa i ginekologii, lekarz specjalista anestezjologii, lekarz w trakcie specjalizacji z położnictwa i

ginekologii oraz fizjoterapeuta. Projekt trwał 4 tygodnie: od 15.10 do 15.11.20!3r., a przekazanie
przez Fundację RUMAK środków finansowych nastąpiło na podstawie umowy darowizny zawartej w
styczniu 2O14r.jako wkład do finalnego rozliczenia wyjazdu. Kwota wsparcia to 20.000 zł.

\,i
Sprawozdanie z działalnościFundacji RUMAK w okresie 15.07-31.72.2014r.
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2. Sponsoring V Międzynarodowego Sympozjum Naukowego dla Doktorantów i Studentów Uczelni

Rolniczych

W dniach 18 - 20 września 2Ot4r. w lnowrocławiu odbywało się V Międzynarodowe Sympozjum
Naukowe dla Doktorantów iStudentów Uczelni Rolniczych pt. "lnnowacyjne badania w rolnictwie i na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich". Honorowy patronat objął m.in. Rick Perry - Gubernator Stanu

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ewa Mes - Wojewoda Kujawskooraz Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Fundacja RUMAK

Texas, Stanisław Kalemba
Pomorski

wsparła to przedsięwzięcie jako fundator głównej nagrody Sympozjum - Grand Prix. Laureatką została
Lauren Adcock. Kwota nagrody to 6.150 zł brutto.

Sympozjum adresowane było do ludzi młodych, rozpoczynających działalnośćnaukową i pasjonatów
nauki - dla doktorantów, asystentów i młodych doktorów będących na początku kariery naukowej

oraz studentów. Organizatorem Sympozjum był Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w
Bydgoszczy (wydziaĘ: Hodowli i Biologii Zwierząt, Rolnictwa i Biotechnologii oraz Zarządzania), we

współpracy z uniwersytetamiTarleton State Texas (USA) i Rolniczym w Nitrze (Słowacja), lnstytutem

Zootechniki w Krakowie i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.
Tematyka sympozjum koncentrowała się wokół innowacyjnych badań w zakresie doskonalenia
produkcji zwierzęcej, produkcji roślinnej orazzarządzania i ekonomiki produkcjiw rolnictwie.

3. Wsparcie Hospicium bł. ks. Michała Sopoćkiw Wilnie

Fundacja RUMAK przekazała darowiznę w postaci artykułów medycznych, środków opatrunkowych i
artykułów higienicznych dla podopiecznych Hospicjum bł. ks, Michała Sopoćki prowadzonego przez
Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego w Wilnie. Potrzebne dla chorych artykuły zostały wskazane
przez Siostrę Michaelę Rak, dyrektorkę Hospicjum. Łączna kwota darowizny to 16.314,59 zł brutto.
Współpraca z Hospicjum jest kontynuowana w roku 2015.
Sprawozdanie z działalnościFundacji RUMAK w okresie 15.01-j7.12,2014r.

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego działa w Wilnie od 2001r. Obecnie dom zakonny znajduje
się przy ul. Rasq, w którym w latach L932- 1934 mieszkał iposługiwał bł. ks. MichałSopoćko. Tutaj
równieŻ był namalowany przy udziale św.s. Faustyny obraz Jezusa Miłosiernego, Siostry obok posługi
w Hospicjum (organizują środkina utrzymanie hospicjum, pracują w kuchni oraz sprawują duchową

opiekę nad chorymi) oraz codziennego przyjmowania pielgrzymów, pracują także jako
wychowawczynie i katechetki w wileńskim przedszkolu ,,Uśmiech".

4. Wsparcie Europejskiego Festiwa!u Muzyki Kamera!nej
Fundacja RUMAK przekazała darowiznę w wysokości 2.000 zł na rzecz Społecznego Komitetu Budowy

Szkoły - Pomnika Jana Pawła ll

w

Bydgoszczy, jednego z organizatorów Europejskiego Festiwalu
Muzyki Kameralnej, który odbył się w dniach 19 - 26 października 2014r. w Bydgoszczy. obok

Społecznego Komitetu, organizatorami tego wydarzenia był Paderewski Kwartet oraz lnstytut
Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wystąpili między innymi:
lwona Hossa, Daniel Rybicki, Oleksandr Yankevych, Stanisław Sojka i Paweł Wakarecy,
Wilmersdorferkammerchor Berlin, Chór Akademicki UKW. Na wszystkie koncerty był wstęp wolny.

5. Program stypendialny

5listopada 2074r. Prezes Fundacji RUMAK, Pan RafałJerzy, podpisał uroczysty list intencyjny między
Grupą Kapitałową lMMOBlLE S.A., Fundacją RUMAK a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, reprezentowanym przez rektora uczelni prof. dr. hab. Zbigniewa Pilarczyka. Akt ten
rozpoczął współpracę Fundacji z UAM w obszarze tworzenia wspólnych inicjatyw wspierających
edukacji dzieci i młodzieży.
Pierwszym efektem współpracy było wręczenie przez Prezesa Rafała Jerzego dwóch rocznych
stypendiów dla najzdolniejszych absolwentów szkół średnichna Litwie legitymujących się polskim
pochodzeniem, którzy będą studiowali w lnstytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Fundacja
RUMAK zawarła ze stypendystami umowy na okres jednego roku akademickiego, przyznana kwota
miesięcznego wparcia to 1.500 zł dla każdej osoby.
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Sprawozdanie z dziołalnościFundacji RlJMAK w okresie 15.01-31.12.2074r.
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6. Wsparcie międzynarodowej konferencji judaistycznej w Instytucie Kultury Europejskiej

UAM

W ramach GnieŹnieńskich DniJudaizmu 2015 trwających w dniach 15 - 16 stycznia 2OL5r., odbyła się
w lnstytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.
"Mistycyzm i magia w myślizydowskiej". Fundacja RUMAK wsparła finansowo to wydarzenie
przekazując organizatorom kwotę 2.000 zł na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2o1,4r.
GnieŹnieńskie Dni Judaizmu odbywają się cyklicznie, organizowane spotkania oraz wykłady mają
przybliżyć zainteresowanym kulturę i religię żydowską.

Sprawozdanie z działalnościFundacji RUMAK w okresie 15.07-31.12,2014r.
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lV. WYNlKl FlNANSoWE FUNDACJIW oKREslE sPRAWozDAWczYM
1. Przychody z działalnoŚci statutowej Fundacji w okresie 15.01 - 3t.!2.2O1,4r. wyniosły 61.500 zł, w
tym z tytułu darowizn: 60.000 zł, składek 1.500 zł.

Darczyńca

Data umowy

MAKRUM s.A.
(obecnie: Grupa Kapitałowa lMMOBlLE S.A.)

Kwota
darowiznv

12.o2.20L4

20.0OO zl

Grupa Kapitałowa lMMOB|LE S,A.

05,05.2014

Focus Hotels S.A.
Grupa Kapitałowa lMMOBlLE S.A.
Grupa Kapitałowa lMMOBlLE S.A.

14.Lo.201,4

20.000 zł
5.000 zł
10,000 zł
5.000 zł

t2.1,1,,2074

1LI2.2014

2. Koszty poniesione przez Fundację w okresie sprawozdawczym kształtowałysię następująco:
- realizacja celów statutowych: 6I.1,L0,78 zl,
- koszty administracyjne:7 ,594,84 zł,
- działa lnośćgospoda rcza :

0,00 zl,

- pozostałe koszty: 0,00 zł.

umowv darowizn finansowvch i przedmiotowvch:

Obdarowany

Data

Fundacja Medici Homini
ul. Jaskółcza 4/10, Bvdgoszcz

Hospicjum Bł. ks. Michata Sopoćki

umowy

Kwota/przedmiot
darowiznv

Uwagi

28.o1,.2oL4

20.000 zł

cele statutowe Fundacji

05.05.2014

przedmioty o łącznej
wartości brutto

zakup art. medycznych,
środków opatrunk., art.
hieienicznvch ito.
Europejski Festiwal

Rasu g.4

Vilno 11350, Litwa
Społeczny Komitet Budowy Szkoły

1,6.31,4,59 zt

oI.1o.2oL4

2.000 zl

- Pomnika Jana Pawła ll

ul. Nowodworska 17, Bydgoszcz

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Wieniawskiego I, Poznań

5.LL2o1,4

2.0OO zł

Muzyki Kameralnej
(19-26.Io.2oL4|
konferencja judaistyczna
w lnstytucie Kultury
Europejskiej UAM
(15-16.0]..2015)

umowv sponsoringu:

Sponsorowany
Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
ul. ks. Kordeckiego 20, Bydgoszcz

umowv

Kwota
umowv

Uwagi

76.o9.20t4

6,150 zł

V Międzyna rodowe Sympozjum
Naukowe dla Doktorantów
i Studentów Uczelni Rolniczych
pt. "lnnowacyjne badania w
rolnictwie i na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich"

Data

brutto

(18-20.09.2014)
Sprawozdanie z działalnościFundacji RUMAK w okresie 15.01-31.1_2.2014r.
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ufundowane stvpendia:

Stypendysta

Data umowy

Kwota umowy

Uwagi

Ekaterina Fisenko

29.1o.201,4

1.500 zł m-cznie

um. zawarta na 1 rok

Jaroslav zukovskis

29.Io,20t4

1.500 zł m-cznie

um. zawarta na 1 rok

akademicki
akademicki

3. W badanym okresie Fundacja nie prowadziła działalnościgospodarczej.

4. Wyniki finansowe Fundacji przedstawiają się następująco:

RACHUNEK zYsKÓW l STRAT (wariant porównawczy)

Treść

l5.01.-31.12.2014

0

l

A.

PRZYCHODY Z DZLAŁ ALNOŚCI STATUTOWEJ

I

składki brutto okręślone statutem

II

Inne przychody określone statutem

60 000,00

B.

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH

61 110,78

c.

WYNIK FINANOWY NA DZIAŁALNOSCI STATUTOWEJ (WIELKOŚĆ
DODATNIA LUB UJEMNA) (A-B)

D.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE:

61 500,00
1 500,00

389,22

7 594,84

I

Zużycie materiałów i energii

2

Usługi obce

3

Podatki i opłaĘ

4

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

0,00

5

Amortyzacja

0,00

6

Pozostałe

0,00

E.

POZOSTAŁE PRZYCHODY (NIEWYMIENIONE W POZ. A I G)

0,00

F,.

POZOSTAŁE KOSZTY (NIEWYMIENIONE W POZ. A I G)

0,00

F.

PRZYCHODY FINANSOWE

0,00

H.

KOSZTY FINANSOWE

0,00

Sprawozdanie

62,73

7 498,1l
34,00

z działalnościFundacji RIJMAK w okresie 15.01-91.72.2r.i
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I.

WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE
DzIAŁALNosCI (WIELKość ooołrNIA LuB uJEMNA)

J.

wyNIK zołnzuŃ NADzwyCzAJNyCH (I-u)

0,00

Zyski nadzwyczajne

wielkośćdodatnia

0,00

il.

Straty nadzrłyczajne - wielkośćujemna

0,00

K

WYNIK FINANsowY OGÓŁEM

F+G-H)

I

-

(

c-D+E-

-7 205,62

(I+J)

-7 205,62

Różnice zwiększające koszty roku następnego (wielkośćujemna)

I

II.

Różnice zwiększające przychody roku następnego (wielkośćdodatnia)

L.

WYNIK FINANSOWY OSTATECZNY

-7 205,62
0,00
-7 205,62

BlLANs
AKTYWA

31.12.2014 r

0

l

A. Aktywa trwałe

0,00

I. Wartości niematerialne i prawne

0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

III. Należnościdługoterminowe

0,00

IV. Inwestycj

długoterminowe

0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

e

B. Aktywa obrotowe

367,84

I. Zapasy

0,00

II. Należnościkrótkoterminowe

150,00

l. Należnościod jednostek powiązanych
2. Nalezności od

pozostĄch jednostek

0,00

l50,00

a) z tfr.dostaw i usług, o okresie spłaty:

0,00

-

do 12 miesięcy

0,00

-

powyżej 12 miesięcy

0,00

b) zV. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społeczrych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne

0,00

l50,00

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe
1.

0,00

2l7,84

Krótkoterminowe akĘwa finansowe

217,84

a) środkipienięme i inne aktyrła pienięzre

21,7,84

- środkipieniężne w kasię i na rachunkach

2I7,84

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

0,00
367,84

,1l

Sprawozdanie z działalnościFundacji RUMAK w okresie

15.07-31.12.2074r.
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PAsYWA

31.1ż.2014 r.

0

1

A. Fundusz własny

-5 705,62

L Fundusz Statutowy
II. Kapitał (fundusz)

1

500,00

z akfializacji wyceny

III. Wynik finansowy neIto zarok obrotorvy

0,00
-,7

205,62

l. Nadwyzka przychodów nad kosźami (wielkość dodatnia)
2. Nadwyzka

B. Zobowiązania

kosźów nad przychodami (wielkośćujemna)

0,00
-7 205,62

i rezerwy na zobowiązania

6 073,46

[. Rezerwy na zobowiązania

0,00

II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowi ązania krótkoterminowe
1.

Wobec jednostek powiązanych
a)

z$ńu

dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy

2. Wobec pozostałych jednostek
a) zĘĄńu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do lż miesięcy

0o00

6 073,46
98,40
98,40
98,40
5 975,06
5 975"06
5 9,75,06

3. Fundusze specjalne

0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00

l. Ujemna wartośćfrrmy

0,00

2. Innę rozliczęnia międzyokresowe

0,00

Suma pasywów

367,84

V. PozosTAŁE lNFoRMAcJE o FUNDACJI
1. Zatrudnienie i wynagrodzenia:

W badanym okresie Fundacja nie zatrudniała pracowników - dotyczy to zarówno umów o pracę, jak
umów zleceń. Nie zostały wypłacone żadne wynagrodzenia z tych tytułów.
Prezes Zarządu Fundacji również nie otrzymał żadnego wynagrodzenia.

i

2. Ponadto Fundacja:
- nie udzieliła pożyczek pieniężnych,

akcjiw spółkach prawa handlowego,
- nie nabyła nieruchomości,
- nie nabyła pozostałych środków trwaĘch.
- nie nabyła obligacji ani

3. Środki pieniężne na rachunku bankowym w dniu 3l.L2.2O1,4r. w banku BZ WBK S.A. wynosiły
2I7,84 zl.
4. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie otrzymała zleceń działań przez podmioty państwowe
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne).
Sprawozdanie z działalnościFundacji R|JMAK w okresie 15.01-31.12.2014r.
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5. Fundacja nie zalega wobec Skarbu Państwa z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych.
Deklaracja ClT-8 została złożona w wyznaczonym terminie.
6. W badanym okresie w Fundacji nie została przeprowadzona żadna kontrola.
7. Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał w okresie sprawozdawczym.

Bydgoszcz, 08 lipca 2015r.

FUNDACJARUMAK

86-719 Bydeoucą d. tordołblg 40
t{lP 5512923330, Rlgon 34t§31644

Sprawozdonie z działalnościFundacji RUMAK w okresie 75,01-31.12.2074r.

