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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2018 
 
Zarząd Fundacji przedkłada poniżej sprawozdanie z działalności Fundacji za 2018 roku, które zostało spo-
rządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. NR 50 poz. 529). 

§2 pkt. 1 Dane identyfikacyjne  

Nazwa: Fundacja Platynowa Drużyna 
Siedziba i adres korespondencyjny: ul. Jeziorna 21, 77-141 Borzytuchom 
Adres poczty elektronicznej: platynowadruzyna@gmail.com 
Data wpisu i nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 26.09.2017, 0000694721 
REGON: 368359368 
Członkowie zarządu:  
Prezes, Małgorzata Skweres-Kuchta 
Wiceprezes, Agnieszka Żyźniewska 
Cele statutowe: 
a) ochrona i promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny neurologii; 
b) edukacja na rzecz wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i społecznego; 
c) podnoszenie świadomości społeczeństwa i zarządzanie wiedzą nt. chorób rzadkich, ze szczególnym 

uwzględnieniem Zespołu Battena;  
d) aktywność naukowo-badawcza w obszarze ekonomii i zarządzania systemem ochrony zdrowia i 

zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do chorób rzadkich; 
e) aktywność naukowo-badawcza i dydaktyczna na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w rozu-

mieniu zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady;  
f) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci i młodzieży; 
g) działalność charytatywna; 
h) promocja i organizacja wolontariatu. 

§2, pkt. 2 Działalność w roku sprawozdawczym  

 Aplikacja o grant i realizacja projektu „Krok po kroku – fizykoterapia” (zakup wyposażenia do re-
habilitacji), wartość projektu 5000,00, finansowanie w ramach dotacji Akumulator Społeczny – AS 
(grantodawca Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej).  

 Fundacja została beneficjentem studenckiego projektu społecznego „Równe szanse krok po 
kroku”, w ramach którego studenci Uniwersytetu Szczecińskiego zakupili na rzecz Fundacji słu-
chawki For Brain oraz zagospodarowali część terenu przy fundacji (projekt o wartości 1500 zł 
finansowała Fundacja Bankowa Leopolda Kronenberga przy CITI Handlowy, brak przepływów 
finansowych po stronie Fundacji Platynowa Drużyna). 

 Aplikacja o grant w ramach konkursu Partnerstwa Dorzecze Słupi na działalność edukacyjna 
wśród dzieci w Gminie Borzytuchom. Grant został przyznany. Umowa jest podpisana, projekt bę-
dzie realizowany w 2019 roku. 

 Aplikacja o 2 granty w ramach konkursu Partnerstwa Dorzecze Słupi zakończona niepowodze-
niem. 

 Aplikacja o grant Fundacji ORLEN zakończona niepowodzeniem. 

§2, pkt. 3 Działalność gospodarcza Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
§2, pkt. 4 Uchwały zarządu Fundacji  

 Uchwała Zarządu nr 1/04/2018 z dn. 07.04.2018 w sprawie aplikacji o Studencki Projekt Spo-
łeczny; 

 Uchwała Zarządu nr 1/05/2018 z dn. 31.05.2018 w sprawie aplikacji o 2 granty LGD PDS; 
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 Uchwała Zarządu nr 1/08/2018 z dn. 10.08.2018 w sprawie aplikacji o grant Akumulatora Spo-
łecznego; 

 Uchwała Zarządu nr 1/09/2018 z dn. 17.09.2018 w sprawie realizacji projektu „Krok po kroku – 
fizykoterapia” w ramach środków Akumulatora Społecznego oraz w sprawie aplikacji o grant 
Fundacji ORLEN; 

 Uchwała Zarządu nr 1/12/2018 z dn. 27.12.2018 w sprawie złożenia sprawozdania z realizacji 
projektu „Krok po kroku – fizykoterapia” w ramach środków Akumulatora Społecznego; 

Do sprawozdania zostały dołączone kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. 

§2, pkt. 5 Przychody w roku sprawozdawczym  

Źródło przychodów Wartość  Forma płatności 

fundusz założycielski 0,00  

spadek, zapis, darowizna 380,00 przelew 

środki pochodzące ze źródeł publicznych 
- budżet państwa 
- budżet JST 
- inne (Akumulator Społeczny) 

5 000,00 
0,00 
0,00 

5 000,00 

 
 
 

przelew 

odpłatne świadczenia w ramach celów statutowych 0,00  

Razem 5 380,00  

 
Fundacja w danym roku nie wygenerowała żadnych przychodów z tytułu odpłatnych świadczeń realizowa-
nych w ramach celów statutowych. 

§2, pkt. 6 Koszty w roku sprawozdawczym  

Źródło kosztów Wartość  Forma płatności 

cele statutowe 5 373,00 przelew 

Administracja 0,00  

Pozostałe 0,00  

Razem 5 373,00  

 
Fundacja w danym roku poniosła koszty związane z realizacją projektu finansowanego z AS, nie wygenero-
wała natomiast żadnych kosztów na poczet odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statuto-
wych. 

§2, pkt. 7 Zatrudnienie i wynagrodzenia  

a) Fundacja nie zatrudniała nikogo na umowę o pracę 
b) Fundacja nie wypłacała nikomu wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę 
c) Wynagrodzenie członków zarządu Fundacji wyniosło 0,00 zł 
d) Wydatki z tytułu umów zleceń wynosiły 0,00 zł 
e) Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek 
f) Środki ulokowane w banku 

Fundacja nie posiada lokat bankowych. 
Środki (fundusz założycielski) gromadzi na nieoprocentowanym rachunku bankowym: 
mBank SA 92 1140 2004 0000 3002 7721 6365 
Środki zgromadzone na ww. rachunku na koniec okresu sprawozdawczego: 1.007,00 zł 

g) Środki zgromadzone w gotówce: 0,00 zł 
h) Obligacje, akcje, udziały – brak  
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i) Nieruchomości – brak 
j) Środki trwałe: 

 sprzęt rehabilitacyjny o wartości księgowej początkowej 5 373,00 zł, zamortyzowany jed-
norazowo ze względu na wartość poniżej 10 tys. zł, na koniec roku 0,00 zł 

k) Aktywa i pasywa (zał. 1 do sprawozdania): 
a. Aktywa = 1 007,00 zł 
b. Zobowiązania = 0,00 zł 

§2, pkt. 8 Działalność zlecona fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, pań-
stwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wynik finansowy tej działalności – brak. 

§2, pkt. 9 Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych – brak. 

§3 Kontrola – nie została przeprowadzona 
 
Fundacja Platynowa Drużyna, ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6.04.1084 r. o fundacjach: 

 jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

 w okresie sprawozdawczym nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości 
równiej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro bez względu na to, czy płatność 
była przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydawały się być 
ze sobą powiązane.  

 
 
Borzytuchom, dn. 27.12.2019 
Korekta z dnia 12.12.2020 
 
 

 
 
 
 

____________________________ 
Prezes Zarządu Fundacji 
dr Małgorzata Skweres-Kuchta 
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Załącznik 1 
 

 

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018

AKTYWA

Stan aktywów na dzień:

Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku)

1 2 3

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00

   I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

   II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

   III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

   IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 1 000,00 1 007,00

   I. Zapasy 0,00 0,00

   II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00

   III. Inwestycje krótkoterminowe 1 000,00 1 007,00

   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

Aktywa razem 1 000,00 1 007,00

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów (początek roku) (koniec roku)

1 2 3

A. FUNDUSZ WŁASNY 1 000,00 1 007,00

   I. Fundusz statutowy 1 000,00 1 000,00

   II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

   IV. Zysk (strata) netto 0,00 7,00

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 0,00

   I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

   II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

   III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00

   IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Pasywa razem 1 000,00 1 007,00

Stan pasywów na dzień:


