Katowice, 26 marca 2009 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji „Światło-Życie” w Katowicach
za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.
1. Fundacja „Światło-Życie” ma swoją siedzibę w Katowicach, ul. Różyckiego 8.
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 31 grudnia 2001 r.
Numer KRS: 0000071891.
Statystyczny numer rejestracyjny w systemie REGON 001376517.
Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji:
Andrzej Raj – Prezes Zarządu – ul. T. Kościuszki 134c, 40-523 Katowice.
Bogumił Piechura – Wiceprezes Zarządu – ul. Gałczyńskiego 19, 40-587 Katowice
Tomasz Papaj – Członek Zarządu – ul. Dygasińskiego 11, 41-400 Mysłowice
Witold Suchodolski – Członek Zarządu – ul. Sikorskiego 44/27, 40-282 Katowice
Barbara Młodzianowska – Członek Zarządu – ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice
2. Cele statutowe Fundacji
prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej dla ograniczenia przyczyn i
skutków w szczególności takich patologii i zagrożeń społecznych jak alkoholizm, narkomania, nikotynizm,
upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących wychowaniu człowieka wolnego od wszelkich uzależnień szkodliwych społecznie i otwartego na potrzeby innych ludzi,
udzielanie – w ramach posiadanych środków – pomocy: pozbawionym opieki, niepełnosprawnym, kobietom nie mającym warunków do wychowania dzieci oraz innym ludziom
wymagającym szczególnej troski.
Cele statutowe Fundacja w bieżącym roku realizowała poprzez:
− wydawanie ogólnopolskich czasopism „Eleuteria” (4 numery) i „Wieczernik” (6 numerów).
Kwartalnik „Eleuteria” adresowany jest do osób i instytucji zainteresowanych tematyką profilaktyki p/alkoholowej, szczególnie wśród młodzieży (grupy AA, grupy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka),
− wydawanie innych materiałów formacyjnych dla grup młodzieżowych i dla dorosłych podejmujących problematykę przeciwalkoholową i przeciwnarkotykową,
− propagowanie stylu życia wolnego od uzależnień,
− prowadzenie prelekcji na temat wychowania do życia w rodzinie, problemów dorastającej
młodzieży, zachowania czystości przedmałżeńskiej, obrony życia poczętego, szkodliwości
zażywania narkotyków, alkoholu, palenia papierosów,
− organizację kursów pedagogiki zabawy, prowadzenia wesel bezalkoholowych,
− prowadzenie Chrześcijańskiego Portalu Ewangelizacyjnego Jezus.com.pl,
− pomoc duchową i szeroko pojętą pomoc terapeutyczną osobom o skłonnościach homoseksualnych, ich rodzinom i przyjaciołom. W Ośrodku „ODWAGA” w Lublinie pracuje 5 grup
pomocowych dla mężczyzn i kobiet (60 osób),
− organizację zabaw bezalkoholowych (np. w Ośrodku w Kielcach w balu sylwestrowym
uczestniczyło 58 osób, a w V Bezalkoholowym Balu Karnawałowym 300 osób)
− organizację zajęć profilaktycznych dla rodzin dysfunkcyjnych z elementami programów
NOE, Debata, Siedem Kroków
− prowadzenie w hipermarketach przedświątecznych zbiórek żywności dla rodzin ubogich,

− w ramach Kieleckiego Banku Żywności prowadzimy punkt wydawania żywności, ponad
200 rodzin systematycznie objętych jest taka pomocą.
Nie było zdarzeń prawnych w działalności Fundacji, o skutkach finansowych w okresie sprawozdawczym.
3. Fundacja „Światło-Życie” nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Kopie uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu.
5. Przychody statutowe:
− Przychody z działalności statutowej,
darowizny na działalność statutową nieodpłatną
− Wpłaty darczyńców z tytułu 1% na rzecz OPP
− Darowizny rzeczowe otrzymane dla działalności statutowej
− Przychody z dotacji na zadania realizowane w działalności nieodpłatnej
− Razem przychody dla działalności statutowej nieodpłatnej
− Przychody z działalności statutowej, wpłaty na działalność odpłatną
− Dotacje otrzymane na realizację zadań statutowych odpłatnych
− Razem przychody dla działalności statutowej odpłatnej
− OGOŁEM przychody dla działalności statutowej
− Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe)

zł
529.212,91
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zł
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zł
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6. Informacja o poniesionych kosztach:
a) Koszty realizacji zadań statutowych zł 1.775.818,31
w tym koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych zł 1.193.548,83
b) Koszty administracyjne zł 18.582,94
c) brak
d) Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe) zł 33.470,39
7. Dane o:
a) Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2008 wynosiło: 3,2 etatu.
Ilość zatrudnionych w osobach na dz.31.12.08: 4. W tym: pracownicy administracyjni: 1,25
etaty (2 osoby), wychowawcy 1,5 etatu (2 osoby)
b) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń brutto: zł 62.067,22
w tym:
− wynagrodzenie zasadnicze: zł 62.067,22
− nagrody 0
− premie 0
− inne świadczenia 0
c) W roku 2008 nie wypłacono wynagrodzeń członkom zarządu i innym organom fundacji.
d) Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło brutto: zł 53.958,00
e) Pożyczek pieniężnych nie udzielono.
f) Lokaty terminowe ulokowane na rachunkach bankowych:
− Bank Spóldzielczy w Jasienicy zł 15.166,13 dla Ośrodka w Bierach
− Kredyt Bank SA O/Tarnobrzeg zł 73901,63 – dla Ośrodka w Sandomierzu
− Getin Bank SA O/Katowice zł 110.876,34 - dla Fundacji ogółem

Fundacja posiada podstawowy rachunek w GETIN BANK S.A. I O. Katowice oraz rachunki
pomocnicze dla Ośrodków Fundacji w następujących bankach:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy
Bank PeKO S.A. w Siemiatyczach
Bank Spółdzielczy Stargard Gdański O. Skarszewy
PKO BP SA Oddz.11 w Katowicach
Bank Millenium S.A.
PKO BP S.A. o. Kowary
Bank Spółdzielczy Krościenko n.D.
Bank Pocztowy o. Poznań
PKO BP S.A. o. Radom
PKO BP S.A. o. Wrocław
Bank BPH S.A. o. Warszawa
Kredyt Bank S.A. o. Tarnobrzeg
Bank PEKAO S.A. o. Lublin
Bank Śląski o. Siemianowice
g) W roku 2007 Fundacja nabyła jednostki Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego „OPERA” TFI SA. Wartość nabytych jednostek na dzień 31.12.2008 r. wynosi zł
73.413,83
W spółkach prawa handlowego Fundacja nie zakupiła udziałów. Nie zakupiła obligacji.
h) W roku 2008 nie nabyto nieruchomości.
i) Nie nabyto nowych środków trwałych.
j) Aktywa obrotowe na dz. 31.12.2008 wynosiły: zł 433.426,98
w tym:
− należności z tytułu nierozlicz. zaliczek i przedpłat zł 952,88
− środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych zł 359.060,27
− wartość jednostek SFIO „OPERA” zł 73.413,83
Zobowiązania krótkoterminowe na dz. 31.12.2008 wynoszą zł 109.341,50
w tym:
− rozliczenia z budżetem z tytułu pod. dochodowego od osób fizycznych za m-c XII/08 zł
561,00
− rozliczenia składek ubezpieczeniowych za m-c XII/08 zł 2.557,46
− pozostałe z tytułu zakupu materiałów, energii, usług zł 106.223,04
8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Otrzymana kwota dotacji zł 18.999,00. Wynik finansowy 0.
/taka sama kwota jak w ub. r./
Działalność zlecona przez podmioty samorządowe: Urzędy Miast i Gmin w Bielsku-Białej,
Kielcach, Sandomierzu, Warszawie i Wrocławiu. Zadania organizacji wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży. Otrzymana łączna kwota dotacji zł 132.665,00 Wynik finansowy na tej działalności: - 54.192,28 zł.
9. Fundacja rozliczała się:
− z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zobowiązanie
na dz. 31.12.2008 dotyczy zaliczki podatku za m-c XII/08 zł 561,00. Kwotę przekazano
dnia 20.01.2009 r.
− z ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych. Zobowiązanie na dz. 31.12.2008
dotyczy składek za m-c grudzień 2008 zł 2.557,46. Kwotę przekazano dnia 14.01.2009 r.

Fundacja składała następujące deklaracje podatkowe:
− zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku
dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy – CIT-8 wraz z załącznikami
− deklaracje rozliczeniowe miesięczne ZUS DRA z tytułu składek ubezpieczeniowych.
10. W 2008 roku nie była przeprowadzana w Fundacji żadna kontrola.

