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Fundacja „Promyczek Słońca”
Częstochowa, ul. Równoległa 31
240640430
949-20-77-029

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2007 ROK
Dane rejestracyjne Fundacji:
– data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 30.04.2007 roku
– numer KRS – 0000279787
Zarząd Fundacji:
– Zarząd fundacji reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie – Mirosława Balcerowiak
zam.42-200 Częstochowa, ul.Równoległa 31/15
Cele statutowe Fundacji:
1. udzielanie osobom ciężko chorym opieki medycznej i duchowej przystosowanej do
szczególnych potrzeb tych chorych,
2. udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorym,
3. jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy,
4. udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym.
Zasady , formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowch:
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. propaguje ideę i metody opieki nad ludźmi ciężko chorymi i osamotnionymi, zwłaszcza
znajdującymi się w końcowym okresie życia lub nie mającymi właściwych warunków
domowych podczas choroby,
2. organizuje kursy, konferencje i seminaria dla swych członków i sympatyków,
3. udziela informacji z zakresie swej działalności statutowej, współdziałając z prasą,
radiem i telewizją, wydając własne wydawnictwa oraz stosując inne środki w tym
zakresie,
4. programuje i realizuje opiekę pielęgniarsko-lekarską nad osobami chorymi u schyłku
życia,
5. zbiera środki finansowe potrzebne dla realizacji celów Towarzystwa.
Działalność gospodarcza:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Przedmiot nieodpłatnej działalności Fundacji według PKD stanowi:
– 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
– 88.10.Z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
– 88.99.Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
– 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
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Majątek Fundacji:
1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5 000,00 zł., wymieniony w
Akcie Fundacyjnym.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Dochody Fundacji pochodzą z:
- darowizn, spadków, zapisów,
- dotacji i subwencji.
- dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
- dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
4. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
5. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznacza się wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji, włącznie z jej
prowadzeniem i utrzymaniem.
6. Cały dochód Fundacja przeznacza na działalność statutową.
Inforamcje o przychodach:
Wartość przychodów w 2007 roku wyniosła:
– darowizny - 670,50 PLN,
– spadki – 0,00 PLN,
– zapisy 0,00 PLN,
– dotacje i subwencje – 0,00 PLN,
– dochody ze zbiórek i imprez publicznych – 0,00 PLN,
– dochody z majątku ruchomego i nieruchomego – 0,00 PLN.
Informacje o kosztach:
W roku 2007 Fundacja dopiero rozpoczynała swoją działalność statutową, z związku z
czym nie ponosiła żadnych kosztów działalności:
– koszty realizacji zadań statutowych – 0,00 PLN,
– koszty administracyjne – 0,00 PLN,
– pozostałe koszty – 0,00 PLN.
Wynagrodzenia:
W 2007 roku Fundacja nie wypłacała żadnych wynagrodzeń.
– zarząd Fundacji – 0,00 PLN,
– pracownicy – 0,00 PLN, Fundacja w 2007 roku nie zatrudniała żadnych pracowników,
– Umowy-zlecenia – 0,00 PLN, Fundacja w 2007 roku nie zawierała żadnych umówzleceń.
Średnia płaca:
W roku 2007 Fundacja nie zatrudniała pracowników.
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Dane o kwotach na rachunkach bankowych i środkach pieniężnych w gotówce:
– ING Bank Śląski: 49 1050 1142 1000 0023 1684 4519 – na koniec 2007 roku saldo na
rachunku bankowym wynosiło 0,00 PLN.
– Kasa krajowych środków pieniężnych – 670,50 PLN.
Aktywa trwałe Fundacji:
Fundacja nie dokonała w 2007 roku żadnych zakupów inwestycyjnych ani środków
trwałych o wartości wyższej niż 3500,00 PLN.
Fundacja nie dokonała w 2007 roku żadnych zakupów środków trwałych o wartości
niższej niż 3 500,00 PLN.
Fundacja w 2007 nie dokonała żadnych zakupów obligacji oraz akcji spółek prawa
handlowego.
Sumy bilansowe:
Suma bilansowa w 2007 roku wynosi 5670,50 PLN.
Zobowiązania Fundacji:
Na dzień 31.12.2007 roku Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.
Należności Fundacji:
Na dzień 31.12.2007 roku Fundacja nie posiada żadnych należności finansowych.
Zobowiązania podatkowe:
Na dzień 31.12.2007 roku Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań podatkowych.
Deklaracje podatkowe:
Fundacja zobowiązana jest do składania rozliczenia rocznego CIT-8 oraz CIT-8/0.
Kontrole w Fundacji:
W 2007 roku w Fundacji nie przeprowadzono żadnej kontroli.

Prezes Zarządu
Mirosława Balcerowiak

