SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI
BAGATELA ZA ROK 2013
Dane rejestracyjne fundacji:
FUNDACJA BAGATELA
21-100 Lubartów,
ul. Cicha 27, NIP 714-204-40-11,
Regon 061502270; KRS 0000445413 wpis dn. 21.12.2012r.
Zarząd:
Monika Szczepaniak, wiceprezes
Aneta Rozwadowska Jachacz, wiceprezes
Agata Orłowska, prezes
Grzegorz Wronowski, członek zarządu
Agnieszka Winiarska, członek zarządu
Marzena Kuszniar, członek zarządu
Sławomir Langa, członek zarządu

Cele statutowe Fundacji:
•
Niesienie pomocy rehabilitacyjnej, lekarskiej, pielęgniarskiej osobom
potrzebującym.
•
Promowanie i prowadzenie działalności na rzecz poprawy i ochrony
zdrowia obywateli.
•
Tworzenie warunków do rehabilitacji osób niepełnosprawnych i osób
zagrożonych niepełnosprawnością.
•
Wzmacnianie
porządku i bezpieczeństwa
publicznego
przeciwdziałanie patologiom społecznym, rzecznictwo interesów
marginalizowanych społecznie.

oraz
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•
Promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
•

Upowszechnianie i wspieranie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej.

•

Prowadzenie akcji szkoleniowych i konferencji.

•

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

•

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

•
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpracy pomiędzy społeczeństwami.
•
Ochrona środowiska naturalnego oraz edukacja społeczeństwa w tym
zakresie.
•

Ochrona dziedzictwa kulturowego.

•
Upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działalność wspomagająca rozwój demokracji.
Fundacja Bagatela:
1/ Przychody w 2013 roku wyniosły 68.679,99 zł i zostały pozyskane
z następujących źródeł:
 Działalność statutowa nieodpłatna – 36.364,99 zł, w tym: darowizny
pieniężne – 24.400,00 zł, darowizny rzeczowe – 11.444,99 zł, zbiórka
publiczna – 520,00 zł
 Działalność statutowa odpłatna – 32.315,00 zł.
Ponadto Fundacja otrzymała w roku 2013 kwotę dotacji w wysokości 29.820,00
zł w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych Konkurs 13 pt.” DZIELNY – SAMODZIELNY.
Trening samodzielności osób niepełnosprawnych”. Kwota dotacji ujęta w
zeznaniu podatkowym CIT-8 za rok 2013, natomiast w przychodach księgowo
w roku 2014r.
 W 2013 roku Fundacja BAGATELA w związku z prowadzona
działalnością statutową poniosła koszty w ogólnej wysokości 81.861,18
zł, z czego:
 koszty realizacji działań statutowych nieodpłatnych wyniosły 29.295,18
zł, w tym wynik finansowy za rok 2012 /strata/ - 294,70 zł
 koszty działań statutowych odpłatnych wyniosły 44.240,47 zł
 koszty administracyjne – 8.325,53 zł, w tym:
 zużycie materiałów i energii 3.783,60 zł
 usługi obce 188,64 zł
 podatki i opłaty – 82,00 zł

 amortyzacja – 977,70 zł
 pozostałe koszty – 3.293,59 zł
2/ Fundacja w 2013r. nie prowadziła działalności gospodarczej;
3/ Fundacja w 2013r. nie poniosła żadnych kosztów na działalność gospodarczą;
4/ Fundacja w 2013r. nie zatrudniła pracowników;
5/ Fundacja w 2013r. nie zatrudniała oraz nie wypłacała wynagrodzeń w postaci
wynagrodzeń miesięcznych, nagród, premii czy innych świadczeń;
6/ Fundacja w 2013r. nie wypłacała wynagrodzenia Członkom Zarządu, z tytułu
pełnionych funkcji;
7/ Fundacja w 2013r. nie udzielała pożyczek pieniężnych;
8/ Fundacja w 2013r. nie objęła udziałów, nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego;
9/ Fundacja w 2013r. nie nabyła obligacji, nieruchomości. Stan środków
trwałych netto na dzień 31.12.2013r. wynosi 18.576,61 zł i jest to amortyzowana
od lipca 2013r. inwestycja w obcym środku trwałym /budynku fundacji/ ;
10/ Fundacja w 2013r. nie była poddana kontroli;
11/ Fundacja w 2013r. posiadała rachunki bankowe w banku Credit Agricole o
numerach: 92194010763113578800000000 oraz rachunek pomocniczy dla realizacji
Konkursu 13: 43 1940 1076 3113 5788 0001 0000

12/ Fundacja BAGATELA na dzień 31.12.2013r. posiada zobowiązania w
wysokości 35.742,72 zł, w tym:
- Zobowiązania wobec dostawcy – materiały budowlane związane
remontem budynku fundacji – 7.257,06 zł

z



Zobowiązania wobec dostawcy – sprzęt rehabilitacyjny - 1.313,00 zł



Zobowiązania wobec dostawcy – czynsz najmu i opłaty za media –
23.815,68 zł

 Zobowiązania wobec dostawcy – wywóz nieczystości – 14,88 zł
 Zobowiązania wobec dostawcy – ubezpieczenie mienia – 2.042,10 zł


Zobowiązania wobec dostawcy – pozostałe rozrachunki – 1.300,00 zł.

13/ Fundacji nie została zlecona żadna działalność przez podmioty państwowe
i samorządowe;
14/ Fundacja nie posiada zobowiązań podatkowych za 2013r.;
15/ Fundacja złożyła w 2013r. deklarację podatkową CIT-8 za 2012r.
do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubartowie;
16/ Nie wystąpiły zdarzenia prawne powodujące skutki finansowe.
Odpisy uchwał zarządu fundacji: Zarząd Fundacji w 2013r. przyjął uchwałę
dotyczącą upoważnienia członków Zarządu do jednoosobowego dysponowania
kontem.
Ponadto zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), administrator
danych jest zobowiązany zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji
Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, z wyjątkiem
przypadków określonych w art. 43 ust. 1 ww. ustawy.
Należy bowiem zauważyć, iż w związku z wykonywaniem przez fundacje ich
zadań statutowych, podmioty te mogą prowadzić zbiory danych osobowych
podlegające obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji, np. zbiory danych dotyczące
osób, którym fundacje udzielają pomocy lub wsparcia, czy też zbiory danych
dotyczące darczyńców fundacji. Tego typu zbiory prowadzą w szczególności
fundacje mające status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu art. 20
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.). Fundacje te z
zasady prowadzą działalność, dla realizacji której niezbędne jest przetwarzanie
danych osobowych dotyczących osób, którym udzielana jest pomoc lub
wsparcie przez te podmioty. Niewykonanie zaś obowiązku zgłoszenia do
rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru
danych osobowych, zgodnie z art. 53 ustawy o ochronie danych osobowych
stanowi czyn zabroniony.
Ponadto nadmienić należy, iż na fundacjach ciążą obowiązki wynikające z
ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.).

