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Wprowadzenie do sprawozdania z dzialalności

FUNDACJ! PELIKAN

za rok 2OI5

sporządzone w oparciu o treść art. 12 ust.4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjaCh (Dz- U. zt99tr.

Nr 46, poz. 203 z późn, zm.|

i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku

w sprawie ramoweto zakresu sprawozdania z działalności fundacji

(Dz. U. zdnia22 maja 2001 roku, Nr 50, poz. 529)

1. 1. Dane rejestracyjne fundacii

1. a) Nazwa fundacii- Fundacja PELIKAN

1. b} Siedziba i adres - Sierakowo 55, 06-300 Przasnysz

1. c} Adres korespondencyjny - Sierakowo 55, 06-300 Przasnysz

1. d) Adres poczty elektronicznei - biuro@fundacjapelikan.pl

1. e) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym - 09.12.2013 roku

1. f) Numer KRS - 0000489653
1. g) REGON -012756450
1. h) Dane dotyczące Czlonków Zarządu oraz Rady Fundacii:

Zarząd Fundacji:

Królikowska Bożena - Prezes Zarządu
Sztuc Zbigniew - Członek Zarządu
Królikowski Łukasz - Członek Zarządu

Rada Fundacji:

Borowy Andrzej
Gaczyńska Małgorzata
Rudziński paweł

1. i) Określenie celów statutowych Fundacii:

celem Fundacji, zgodnie z obowiązującym statutem, była działalność na

zakresie:
1. Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji

życiowej lub materialnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2. Świadczenie pomocy społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci,

3. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia,

4. Działalność na rzeczdzieci chorych i niepełnosprawnych,

rzecz dobra publicznego w



l

5. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym,

7, Promocja i organizacja wolontariatu, 
.

2, Zasady, formy i zakres działatności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, oPis głównYch

zdarzeńprawnychWdziałalnościFundacji
o skutkach finansowych

Nie wystąpiły

]

3. Fundacja PELKAN w 2015 roku nie prowadziła działalnościgospodarcżei.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

Sierakowo, data 10.10.2013r,

Uchwała fundatorów Fundacji Petikan w sprawie wyboru członków rady fundacji

WstatutuFundacjiPelikanfundatorBożenaKrólikowskapodjęładecyzjęowyborzedo
rady fundacji następujących osób:

- Rudziński Paweł,

- Gaczyńska Małgorzata,

- Borowy Andrzej,

Fundator postanowił, że przewodniczącym rady fundacji będzie Gaczyńska Małgorzata.

Podpis fundatora

Sierakowo, 10. 10.2013r.

uchwała fundatora Fundacji pelikan w sprawie wyboru członków zarządu

N. p"dst** § ,, pk 1 statutu Fundacji Pelikan fundator w osobie Bożena Królikowska podjęła decYzję o

wyborze do zarządu następujących osób:

Funkcję prezesa zarządu Fundacji Pe|ikan przyznaje się pani: Bożenie Królikowskiei

Funkcję wiceprezesa będzie pełnił: Łukasz Królikowski

Funkcję członka zarządu pełnił będzie: Sztuc Zbigniew

Podpis fundatora



lnformacja dodatkowa za 2OL5r.
1. lnformacja o wysokoŚci uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródel (np. spadek, zapis,
darowizna, Środki pochodzące ze źródel publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy),
odPłatnYch Świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów stątutowych z uwzględnieniem
kosztów tYch Świadczeń; jeżeli prowadzono dzlalalność gospodarczą - wynik finansowy tej działalności
oraz Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego
z pozostalych źródeł;

lrzychody z działalności statutowej 73.000,0c
ikładki brutto określone statutem

'ozostałe przychody określone statutem

1. przychody z podziału zysku bilansowego 2ot4 na działalność statutowa

Z. Darowizny od osób prawnych
73.000,0(

}. Zwroty od grantobiorców z rozliczenia umów dotacji
Darowizna od osób fizycznych

)rzychody finansowe
)dsetki od lgkat, wkładów bankowych

Nie wystąpiły.

2, lnformacja o wysokości kwot przezniczonych na:

a) realizację celów statutowych Fundacji,

Nie wystąpiły.

b) wydatki administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),

(oszty realizacji zadąń statutowych L9.4
,Dotacje na Oświatę i wychowanie t9.454,9!
]Łolacje na Kulturę i sztukę
Dotacje na Opiekę i pomoc społeczną
Dotacje na Ochro!ę zdrowia
Pro8ramy z lat poprzednich
Rezerwa oropramowa

(oszty administracyjne: 611,3(
zużycie materiałów i energii
usługi obce
podatki i opłaty 61,1,3(
wynagrodzenia i świadczenia, składki ZUS
amortyzacja
pozostałe koszty



3.

a.

Nie Wystąpiły.

c} dzialalność gospodarczą,

Nie wystąpiła.

Dane o:

ticzbie osób zatrudnionych w fundacii z podziałem według zajmowanych stanowisk
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w dzialalności gospodarczei:

Nie wystąpiły.

łącznei kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podzialem na wynagrodzenia,
nagrodn premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem calości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w dzialalności gospodarczej:

Nie Wystąpiły

c. wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyplaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:

Nie Wystąpiła.

d. wydatkach na wynagrodzenia z umów z]ecenia:

Nie

e. udzielonych przez fundację pożyczkaćh pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania
takich pożyczek:

Nie wystąpiły

f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Występują następujące konta bankowe na których znajdują się środkifinansowe;
- Bank Pekao S.A.

Łączn ie środ ki pie ni ężne wynoszą : 7 3.54t,87 zł

g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości obiętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa

handlowego ze wskazaniem tych spółek;

Nie wystąpiły

h. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie,

Nie Wystąpiły
i. nabytych pozostalych środkach trwaĘch

Nie Wystąpiły

b.
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Zobowiązania i rezerwy na 31 grudnia 2015 r:

B!tANs

Pasywa

i. wartości aktywów i zobowiązań fundacji uiętych
sporządzanych dla celów statystycznych:

Aktyula na 31grudnia 2015 r:

BltANs
Akywa

we właściwych sprawozdaniach finansowych

20t5 r.

2015 r.

Królikowska Bożena Prezes Zarząd

4, Dane o dzialalnoŚci zteconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe
zadania zlecone i zamówienia pubticzne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,

Nie dotyczy.

5, lnformacja o rozliczeniach fundacjl z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację wsprawie skladanych deklaracji podatkowych.

Zobowiązania budŻetowe fundacji realizowane są na bieżąco. stan zobowiązań publiczno-prawnych na 31grudnia 2015 r, wYnosił: 0 zł. Fundacja składała za rok 2015 'następujące 
deklaracje podatkowe: ClT-8 wraz zzałącznikami: bilans, rachunek zysków i strat,

6, lnformacja, czY w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona W fundacji kontrola, a jeśli była _ tojej wyniki.

W roku 2015 nie była przeprowadzana kontrola,

Sierakowo, dnia 07.10 .20L6r.

Sztuc Zbigniew CzłonekZarządu....,.......,. Y q l

Kró l i kows ki Łu kasz C.ł; n; k ;;r:ifl2


