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w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

l. DANE FUNDACJ!
Nazwa Fundacj!: Fundacja RUMAK
Siedziba Fundacji i adres Fundacji: ul. Fordońska 40,85-7L9 Bydgoszcz
Data i numer rejestracjiw Sądzie:

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Xlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w dniu 15.0L.2OL4r. 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.
Fundacja 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 Fundacjijest jednoosobowy. Od początku jej istnienia funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Rafał
Jerzy,

Podstawowy przedmiot działa|nościwg PKD: 9499Z
członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.

-

działalnośćpozostałych organizacji

Regon:341531644
N!P:5542923330
strona www: www.fu ndacjaru

ma k.pl

Sprawozdanie z dziołalnościFundacji RUMAK w okresie 01.01-31.12.2015r.
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ceIe 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 Fundacji są:

1, Wspieranie inicjatyw niosących pomoc humanitarną bez względu na lokalizację oraz odbiorców
pomocy;
2. DziałalnoŚĆna rzecz inicjatyw lokalnych propagujących sport oraz aktywnośćfizyczną;

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 iorganizacjami 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. Działalnośćcha rytatywna;

9, Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskościoraz rozwoju
świadomościna rodowej, o bywate lskiej i
10. Ochrona i promocja zdrowia;

ku ltu

rowej;

11. Działalnośćna rzecz osób niepełnosprawnych;

12. Promocja zatrudnienia
zwolnieniem z pracy;

i aktywizacji zawodowej osób

pozostających bez pracy

i

zagrożonych

13. DziałalnoŚĆ wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
14. DziałalnoŚć wspomagająca 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

społeczeństwa o bywate lskiego;
20. Działalnośćna rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
21. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

22. DzialalnoŚĆ 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.
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Terenem działalnościFundacjijest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym
dla właściwegorealizowania 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, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia
i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej, jak

również poprzez organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych

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

artystyczne lub poprzez organizowanie, wspieranie lub 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 służących realizacji jej celów

Według Statutu Fundacji, jej działalnośćgospodarcza jest środkiem do realizacji celów statutowych
Fundacji. Działa|nośćgospodarcza 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
formie orga nizacyjnie wyodrębnionej.
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 (58.14.Z);
3) produkcję pozostałych wyrobów z papieru i tektury 07.29.Z|;
Sprawozdonie z działalnościFundacji RUMAK w okresie 01.01-31.12.201_5r.
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4) introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);
5) działalnośćusługową związaną z przygotowaniem do druku (18.13.Z);
6) produkcję gier i zabawek (32,4O.Z);
7) sprzedaż detaliczną książek prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach @7.61,.Z);

8) pozostałą finansową działalnośćusługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, z
uszów eme ryta nych Ga,99.Z);
9) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
u

bezpiecze ń

i

fu

nd

wyłączeniem

l

{77 .33.Z);

10) działalnośćzwiązaną z oprogramowaniem (62.}L.Z);

11) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)

i

podobną działalność

(63.I1,.Z|;
12 )

d

ziała l nośćporta l i i nte rnetowy ch (63,I2,Z)

;

13) 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. Konkurs "Rumaki"

promocja młodych, zdolnych mieszkańców województwa kujawsko-

pomorskiego
Fundacja RUMAK przy współudziale swojego fundatora, spółki Grupa Kapitałowa lMMOBlLE S.A., była
organizatorem konkursu ,,Rumaki 2OL4" . Była to trzecia edycja tego konkursu, jego finał odbył się 12
marca 2OI5r.
Fundacja, jako organizacja silnie związana ze swoim regionem wie, jak ważne jest wsparcie lokalnych

młodych talentów - to następne pokolenia ksztattować będą rzeczywistość, "Warto pomagaĆ tym,
którzy nie tylko dzięki talentowi, ale przede wszystkim dzięki ciężkiej pracy, konsekwencji oraz wielu
poświęceniom docierają tam, gdzie dociera niewielu"

-

to myśl przewodnia konkursu "Rumaki".

Konkurs adresowany jest do wszystkich młodych oraz wybitnie zdolnych mieszkańców województwa

kujawsko-pomorskiego. Celem konkursu jest wyróżnienie oraz nagrodzenie osób, które w danym
roku wyróżniły się swoimi osiągnięciami na polu nauki, sportu lub kultury i dzięki temu budowaĘ
pozytywny wizerunek Kujawsko-Pomorskiego w Polsce orazzagranicą. W konkursie mogą brać udział

osoby lub zorganizowane grupy osób, które w momencie zgłoszenia zameldowane są na terenie
województwa lub studiują na terenie województwa i ukończyły maksymalnie 25 lat. Nagrody
przyznane zostaną w trzech kategoriach - ,,Rumak Sportu", ,,Rumak Nauki" oraz ,,Rumak Kultury".
Trzej laureaci konkursu wyłonieni spośród finalistów w danej kategorii otrzymują nagrodę pieniężną
w wysokości po 10 tys. złotych każdy z laureatów, Wyboru finalistów oraz laureatów spośród
finalistów konkursu dokonają członkowie jury specjalnie do tego celu powołanego przez
organizatorów.
Równolegle organizowany jest plebiscyt dla czytelników,,Gazety Pomorskiej" pod nazwą "Pokaż swój
talent" organizowany przez Media Regionalne Sp. z o.o, przy współudziale Fundacji RUMAK i spółki

Grupa Kapitałowa iMMOBlLE S.A. Ma on na celu wyłonienie niesamowitych zdolności,talentórru i
Sprawozdanie z działalnościFundacji RUMAK
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spośród młodych ludzi będących zarejestrowanymi użytkownikami serwisu internetowego
pomorska.pl i posiadający ważne konto w tym serwisie. W ramach plebiscytu uczestnicy przesyłają
filmy (maksymalnie 3-minutowe, w dowolnej formie) przedstawiające ich zdolności,talenty. Kto
zdobędzie najwięcej głosów wśród czytelników ,,Gazety Pomorskiej" w głosowaniu internetowym,
ten wygra 1tys. zł.
Pierwsze dwie edycje konkursu "Rumaki" ("Rumaki 2OI2" i "Rumaki 2013") byłyorganizowane przez
Grupę Kapitałową MAKRUM (obecnie: Grupa Kapitałowa lMMOBlLE).

W konkursie "Rumaki 2Ot4" w kategorii nauka wygrała Karolina Warda, w sporcie Monika Ciaciuch, a
w kulturze OleksandrYankevych. Laureatem konkursu "Pokaż swójtalent" został Krzysztof Jabłońskiz
ekipą.

Pani Karolina to studentka biotechnologii medycznej w Collegium Medicum UMK. Prowadzi badania
nad rekonstrukcją pęcherza moczowego z zastosowaniem technik inżynierii tkankowej oraz indukcją

chimeryzmu hematopoetycznego po transplantacji alogenicznych komórek macierzystych szpiku
kostnego. Jest autorką wielu publikacji.
Laureatka Sportowego Rumaka, Monika Ciaciuch, to zawodniczka RTW Lotto Bydgostia i
reprezentantka Polski w wioślarstwie. Jest mistrzynią oraz wicemistrzynią Polski seniorów oraz
juniorów. Zajęla lll miejsce na Mistrzostwach Europy Seniorów w Belgradzie oraz ll miejsce na
Młodziezowych Mistrzostwach Świata w Varese. Ponadto jest czynnym strażakiem w Ochotniczej
Straży Pożarnej w Ślesinie.

Oleksandr Yankevych to wybitny młody pianista, laureat festiwali i konkursów pianistycznych o
zasięgu międzynarodowym. Zdobył l nagrodę na Konkursie Chopinowskim w Dniepropietrowsku, jest
również laureatem konkursu w Czechach i zwycięzcą konkurs duetów fortepianowych w Feodosii.
Jest uczniem prof. Jarosława Drzewieckiego, a także Tatiany Shebanowej i wielu innych światowych
zna kom itościpianistycznych.
Krzysztof Jabłoński z ekipą to pasjonaci show jakim jest wrestling jako połączenie sportu i rozrywki.
Dzialają już kilka lat, a ich największym marzeniem jest budowa profesjonalnego ringu i
występowanie przed dużą publiką. Wygrana w plebiscycie jest przeznaczona na ten cel.

Sprawozdanie z dziąłalnościFundacji RUMAK w okresie 01.01-31.12.2a75r.
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2. Sponsoring Vl Międzynarodowego Sympozjum Naukowego dla Doktorantów

i

Studentów

W dniach 17 - 19 września 2015r. w Ciechocinku odbywało się Vl Międzynarodowe

Sympozjum

Uczelni Ro|niczych

Naukowe dla Doktorantów

i

studentów Uczelni Rolniczych pt, "lnnowacyjne badania w rolnictwie i na

rzecz rozwoju obszarów wiejskich".

Drugi rok z rzędu Fundacja RUMAK wsparła to przedsięwzięcie jako fundator głównej nagrody
Sympozjum - Grand Prix wraz ze Statuetką ,,Bydgoski Rumak Nauki". Kwota nagrody to 6.150 zł
brutto.
Sympozjum ma charakter międzynarodowy i odbywa się cyk|icznie, jesienią, Adresowane jest do

ludzi młodych, rozpoczynających działalnośćnaukową i pasjonatów nauki - dla doktorantów,
asystentów i młodych doktorów będących na początku kariery naukowej oraz studentów. Jego
głównym celem jest wymiana poglądów, informacji i doświadczeń między młodymi ludźmi na
początku własnej kariery naukowej, a doświadczonymi naukowcamio uznanym dorobku zawodowym
i przedstawicielami praktyki rolniczej. Udział w Sympozjum daje młodym naukowcom możliwość
prezentacjiwłasnych badań naukowych o charakterze innowacyjnym, a doświadczonym naukowcom
stwarza szansę wychwycenia najciekawszych pomysłów i badań, mogących służyćdo kreowania
działań w kierunku rozwoju obszarów wiejskich. Tematyka Sympozjum koncentruje się wokół
innowacyjnych badań w zakresie doskonalenia produkcji zwierzęcej, produkcji roślinnej oraz
zarządzania i ekonomiki produkcji w rolnictwie.
Organizatorem Sympozjum był Uniwersytet Technologiczno

i

-

Przyrodniczy w Bydgoszczy (wydziały:

Biologii Zwierząt, Rolnictwa i Biotechnologii oraz Zarządzania), we współpracy z
uniwersytetami: Tarleton State Texas (USA), Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze,
Uniwersytetem Rolniczym w Debreczynie (Węgry), Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Bernburgu
(Niemcy) i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie oraz lnstytutem

Hodowli

Zootechniki w Pradze, Oddział w Kostelcu n. Orlici (Czechy) i lnstytutem Zootee hniki w Krakowie.

3. Wsparcie Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćkiw Wilnie

już drugi rok Fundacja RUMAK przekazywała finansową pomoc dla Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki

prowadzone8o przez Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego w Wilnie. Tym razem w ramach
darowizny przekazywano comiesięcznie kwotę 2.000 zł, począwszy od kwietnia 2Ot5r., na wsparcie
tej placówki. Łączna kwota darowizny to 18.000 zł.
Współpraca z Hospicjum jest kontynuowana także w roku 2016.
Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego działa w Wilnie od 2O01r. 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 środki na utrzymanie hospicjum, pracują w kuchni oraz sprawują duchową
opiekę nad chorymi) oraz codziennego przyjmowania pielgrzymów, pracują takźe jako
wychowawczynie i katechetki w wileńskim przedszkolu,,Uśmiech".
Sprawozdanie z działalnościFundacji RUMAK w okresie 01.01-31.12.2015r.
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4. Program stypendialny

W ramach Programu Stypendialnego Fundacji RUMAK w roku 2015 kontynuowane było wsparcie
Polaków z krajów Europy Wschodniej uczących się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu.
Rok akademicki żOI4/2O15 to pomoc finansowa dla dwojga studentów w wysokości 1.500 zł brutto

miesięcznie.
Na okres kolejnego roku akademickiego, po raz drugi, Partnerem Programu Stypendialnego Fundacji

RUMAK został lnstytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. W roku akademickim 20151201,6 rozszerzy| się zasięg działalnościProgramu - tym razem
zostały przyznane jednoroczne stypendia aż dla 4 nowych studentów w wysokości 750 zł netto
miesięcznie dla każdego z nich. Dzięki temu z pomocy finansowej korzysta troje stypendystów
ukraińskich oraz Rosjanka. Kontynuowana jest też pomoc finansowa dla ubiegłorocznej stypendystki
w wysokości 1.500 zł netto miesięcznie.

L*-
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1. Przychody z działalnoŚci statutowej Fundacji w okresie

1,.01,

- 31,.I2.żOI5r. wyniosły L39.228,60 zl,

w tym z tytułu darowizn: L39.228,6O zł.

Darczyńca

Data umowy

Kwota
darowiznv

Grupa Kapitałowa lMMOBlLE S.A.
MAKRUM Pomerania Sp. z o.o.
MAKRUM Project Management Sp. z o.o.
Grupa Kapitałowa lMMOB|LE S.A,
Hotel 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A.

12.o1,.zol5

8.000 zł

03.02.2015
10.03.2015
10.03.2015
31.03.2015

6.000 zł
10.000 zl
18.228,60 zl
32.0OO zł
20.000 zł
5.000 zł
5.000 zl
5.000 zł
20,000 zł
10.000 zł

FOCUS Hotels S.A.
FOCUS Hotels S.A.
FOCUS Hotels S.A.

09.04.2015
11.05.2015
09,06.2015

Grupa Kapitałowa lMMOB|LE S.A.
MAKRUM Project Management Sp. z o.o.
CDl Konsultanci BudowlaniSp. z o.o.

09.o7.2015
05.08.2015
1,6,1,1,.2oI5

2. Koszty poniesione przez Fundację w okresie sprawozdawczym kształtowałysię następująco:
- realizacja celów statutowych: I20.368,33 zł,

- koszty administracyjne: 10.934,93 zl,
-

działalnośćgospodarcza: 0,00 zł,

- pozostałe koszty:0,00 zł,

umowv darowizn finansowvch i przedmiotowvch:

Obdarowany

Data

umowv
Hospicjum Bł. ks. Michała Sopoćki

07.04.2oI5

Rasu g.4

Kwota/przedmiot
darowizny

Uwagi

18.000 zł

cele statutowe
Obdarowanego

w 9 comiesięcznych
cześciachpo 2.000 zł

Vilno 11350, Litwa

umoWV sponsor|ngu:

Sponsorowany

Data

niwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
ul, ks, Kordeckiego 20, Bydgoszcz
U

Uwagi

umowv

Kwota
umowv

16.09.2015

5.000 zł

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

netto

(17-19.09.2015)

Sprawozdanie z działalnościFundacji RUMAK w okresie

,l

01.01-31.12.201,5r. \

^\

,n
\ \VJ\
J

ufundowane stvpendia:

Data umowy

Kwota umowy

Uwagi

ż9.Io.zot4

1.500 zł brutto
m-cznie
1.500 zł brutto
m-cznie

um. zawarta na rok akademicki
2074l201,5
um. zawarta na rok akademicki
201,4/2015
um. zawarta na 1 rok akademicki,
począwszv od 01.10.2015
um. zawarta na ]" rok akademicki,
począwszy od 01.10.20].5
um. zawarta na 1 rok akademicki,
począwszy od 01.10.2015
um. zawarta na 1 rok akademicki,
począwszy od 01. 10.2015
um, zawarta na 1 rok akademicki,
począwszy od 01. 10.2015

29.L0.201.4

L8.12.2ot5
18.12.2oI5
t8.L2,2015
78.12.2015
1,8.12.2015

]..500 zł netto

m-cznie
750 zł netto
m-cznie
750 zł netto
m-cznie
750 zł netto
m-cznie
750 zł netto
m-cznie

ufundowane naqrodv - "Rumaki 2014":

Nagrodzony

Data wypłaty

Kwota nagrody

Uwagi

karolina warda
Monika ciaciuch
oleksandr yankevvch
Krzysztof Jabłoński

31.03.2015
31.03.2015
31,03,2015
31.03.2015

].0.000 zł netto

Rumak Nauki
Rumak Sportu
Rumak Kultury
Pokaż swój talent

10.000 zł netto
10.000 zł netto
]..O00 zł netto

3. W badanym okresie Fundacja nie prowadziła działalnościgospodarczej.
4. Wyniki finansowe Fundacji przedstawiają się następująco:

^i

\\\,\
Sprawozdanie z działalnościFundacji RUMAK w okresie 01.07-37.72.2015r.

Nm

l adles Je&Iostkl

Fundacja RUMAK

RACHUNEKZYSKÓWI STRAT

85-719 Bydgoszcz

Wańant pońlvna\łrczy

Fordońska 40
Treść
0

A.

PRZYCHODY ZDZAŁALNOŚCI STATUTOWEl

l,

składki brutto okfeslone statutm

II.

Ime przychody okeślone statutem

B.

KosZTY REA|,IZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH

Ć

WYNIK FINANOWY NA DZ|ALALNOSCI STATUTOWEJ (WIELKOS(
DoDATNlA L[lB UJEMNA) (A-B)

D.

KOSZTYADMIN§TRACYJNE:

1

Zlżycie mateńalówi energii

!

Uslugi obce

3

Podatki i

4

Wynagrodz€nia

5

|5,01 .-3l .12.20]'4

01.0l.-31.12.201 5

]

2

61 s00,00

L39 228,6(

500,0(

0,0(

60 000,0(

l392ż8.6(

61 110,7t

l20 368,33

3892,

l8 860,27

7 594,8l

l0 934,93

62,73

0,0{

1

l0

7 498,1l

oplał

777,93

34,0(

l57,0(

0,0{

0,00

AmorĘzacja

0,0(

0.00

6

Pozostale

0,0(

0,0(

F.

PozOS TAŁE PRZYCHODY (NmW\MIENIONE W PoZ A I G)

0,0(

0,0(

F.

POZOSTAŁD KOSZTY (NIDV/I/N{IENIONE w PoZ A I G)

0,0{

7 205,6i

m

Pozostal€

0,0(

7 205,6i

0,00

0.0(

0,00

0,0(

7 205,61

719,7)

0,0(

0,0(

- wielkość dodatnia

0.0(

0,0(

wielkość ujemna

0,0(

0,0(

-7 205,61

719,7i

-7 20s,6i

0,0(

0,0(

719,72

-7 205,6i

719,72

oraz ub€Zpieczenia

spoleczne i inne świadczenia

koszł

F,. PRZYCHODYFINANSOWE

H
_
I
-

KOSZTYFINANSOWE
WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSTIAŁCIEDTAŁALNOSC|
(wIELKosC DoDATNIA LUB UJEMNA) ( C-D+F-F+G*II

J. wtNIKZ)ARruN

NADałYCZAJNYCH

I

Zyski nadzwyczajne

IL

Straty nadzłygajne

K

WT,IIKFINANSowYoGoŁEM

I

Róznice zwiększając€

-

(I_tr)

(I+J)

koszĘ roku następnego (wielkośc ujemna)

M

Róznice zwiekszające pnychody roku następnego (wielkośc dodatnia)

I-

WYNIKFINANSOWYOSTATECZ{Y

.i\l

\ !l

VUt

Sprowozdanie z działalnościFundacji RUMAK w okresie 01_.07-37.12.2015r.
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Nazrła i adres jednostki:

Fundacja RUMAK

BILANS

85-719 Bydgoszcz

Fordońska 40

Ak§'tła

31 1ż2O14r

0

1

A. Ak§rłra trwałe

Wartościniematerialne i prawne

L

l,

kosźy zakończonych

2.

Wartośćfirmv

prac rozwoiowvch

3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zallcń<l

na wartości niematerialne

i

prawne

IL Rzeczowe akĘłva trwałe
1.

Srodki trwałe
a)

grunty (wtymprawo uĄtkowania wiecrystego gruntu)

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0(

o0(

0.0(

0.0(

0,0(

0,CI

0,0(

0,0(

0,0(

0.0(

0,u

0,0(

0,0(

0,CI

b) budynki,lokale i obiekty iną,nierii lądowej i wodnej

0.0(

0,0(

c) unądzenia techn icme i mas

4,ny

0,0(

0,0(

d) środki transportu

0,0(

0,0(

e) inne środki tnłałe

0,0(

0,0(

0.0(

0.0(

2. srodki trwałe w
3.

31 1ż 2O15 r

budowie

zahcńlna środkitrwałe w budowie

0_fi

0,0(

IIL Należności ilugoterminowe

0,0(

0,0(

IV. Inwes tyc je dugotermi nowe

0,0(

0,0{

0.0(

0,0t

367.84

3 279,9ź

0,0(

0.0(

l50.0(

0.0(

0,0(

0,0(

ztyt. dostaw i usług, o okesie spłaty:

0,0(

0,0(

-

do

0,0(

ą0(

-

pov\yżej

0,0(

0,0(

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktyua obrotowe
L Zapasy
IL Należnościkrótkoterminowe
l. Nalemoś ci od jednostek powiązanych
a)

12

miesięcy
12

miesięcy

b) inne
2.

0,0(

0.0(

l50,0(

0,ff

ztyt. dostaw i usług, o okesie spłaty:

0,0(

0,0(

-

do

0,0(

0,0(

-

pov\yzej

0,0(

0,0(

0,ff

0,0(

l50,0(

0,0(

Nalemości od pozostałych jednostek
a)

12

miesięcy
12

miesięcy

b) z tyt. podatkóW dotacji,cet

lbeąieczeń społecmych i

zdrowotnvch oraz innvch świadczen
c) inne
d) dochodzone nadrodze sądowej
IIL Inrcs tycje k rótkote rminowe
1,

Krótkoterminowe
a)

aldywa finansowe

w iednostkach powiązanvch

b) w pozostaĘch jednostkach
c) środki pienięźne i inne al{ywa pienięme

2.

0,0(

0,0(

2l7,84

3 279,9ź

ż1,7,8l

3 279,91

0.(x

0,0(

0,0(

0,0(

a,7.a

3

ż79.9ź

-

środki pienięme w kasie i na rachunkach

217,8l

3 279.9ź

-

inne środki pienięzrre

0,0(

0,0(

-

inne aktywa pienięme

0,0(

0,0(

łnne inwestycje kótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

0,0(

0,0(

0,00

0.00

367,84

3 279,98

Sprawozdanie z działalnościFundacji RUMAK w okresie 01.07-37.72.2015r.

Nazm i adresjednostki:

RUMAK

Fundacja

BILANs

85-7l9 Bydgoszcz
Fordońska 40

PAsYWA

31.12.2014 r

31.122015 r

0

]

2

A. Funduszrłłasny
I.

II.

Fundusz Statutowy

-5 705,62

2 219,7i

1 500,0(

1 500,0(

Naleme wpłaty na kapitałpodstawowy (wielkośćuierrrla)

III.Wynik finansowy netto za rok obrotowy

0,0(

-7 205,62

l. Nadwyzka przychodów nad koszI ami (wielkośc dodatnia)
2. Nadwyż<a

kosztównad prrychodami (wielkośó ujerrna)

B. 7,ohńązania i rezerwy

na zobowiązania

Rezerwa ztytufu odroczonego podatku dochodowego
świadczenia ęmerytalne i podobne

2. Rezerwa na

-,7

0,0(

719,7,,

205.6i

0,0(

l

6 073,46

L Rezerrły na zobowiązania
1.

0.0(
,719;1

-długoterminowa

0ó0.2(

0,00

0,0(

0,0i

0,0(

0.0(

0.0(

0,0(

0,0(

-krótkoterminowa
3.

Pozostałe re7or.wy

0,0(

0,0(

-długoterminowa

0.0(

0,0(

-krótkoterminowa

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

l, Wobec jednostek powiązanych

0,0(

0.0(

Wobec pozostałych iednostek

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

c) inne zobowiązania finansowe

0,0(

0,0(

d) inne

0,0(

0,0(

6 073.4(

1 0ó0.2(

98,4(

295.2(

98,4(

)q\ )(

98,4(

)q5 )(

0,0(

0,0(

II Znhńązania
2.

a)

dug

rminorłt

kedyty ipoĘczk

dfumych papierów wartoś ciowych

b) z tytułu emisji

IIl, Z,obowiązan ia
1,

ote

k

rólkote rminowe

Wobec jednostek powiązany ch
a) z

tytufu dostaw

i

usług, o

12

miesięcy

okesie wymagalności:

-

do

-

po!\ryzej 12 miesięcy

b1 inne

2. Wobec pozostałych jednostek
b) z tytułu emisji

dhmych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansorłe
z

tytufu dostaw

usług, o okes ie wymagalności:

-

do

-

po!\ryzej

12

miesięcy

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

5 975.0(

765,0(
,765,0(

5 975.0ł

miesięcy

00(

0,0(

0"0(

0,0(

l) zob owiązania weks lowe

0,0(

0,0(

h)

i)

12

podatkóq ce| ubezpieczeń

i

innych świadczeń

0,0l

0,0(

ztytufuwynagrodzeń

0,0(

0,0(

inne

0,0(

0,0(

Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokres

owe

l, Ujemna wartośó firmy
2.

0,0(

e) zallcń<lotrrylnane na dostawy
g) z tytułu

3.

i

,765,0ł

5 975,0(

a) kedyty ipo4,czki

d)

0,0(

0.c

Innę rozliczenia międ4,okresowe
-długoterminowe
-krótkoterminowe

Suma pasywów

0,0(

0,0(

0,00

0,00

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

367,84

3 279,98

Sprowozdanie z działalnościFundacji RUMAK w okresie 01.01-j7.12.2015r.
\

V. PozosTAŁE INFoRMACJE o FUNDACJ!
1. Zatrudnien!e 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,
- nie nabyła obligacjiani

akcjiw spółkach prawa handlowego,

- nie nabyła nieruchomości,
- nie nabyła pozostałych środków trwałych.

3. Środki pieniężne na rachunku bankowym w dniu 31,,12.2015r. w banku BZ WBK S.A, wynosiły
3.279,98 zl.
4. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie otrzymała zleceń działań przez podmioty państwowe
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne).
5. Fundacja nie zalega wobec Skarbu Państwa z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
Deklaracja ClT-8 została zlożona 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, 17 czerwca 2016r.

FUNDAąIA RUMAK

8S719

ryOo§e, d. Fordoósta 40
l{lP 55,t2g23330, RĘon 341531644

Sprawozdanie z działalnościFundacji RUMAK w okresie 01.01--31-.1-2.2075r.
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