
 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  

ZA ROK OBROTOWY 2015 

 

1) Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty 
elektronicznej, jeżeli fundacja taki posiada, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i 
numer KRS, statystyczny numer identyfikacyjny REGON, dane dotyczące członków zarządu 
fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja) oraz określenie celów statutowych fundacji, 

Nazwa Fundacji :  Fundacja Akademia 44 
Adres do korespondencji : ul. Kusocińskiego 100, 94-054 Łódź 
 e-mail fundacja.akademia44@onet.eu       tel. 42 6864889 
Data wpisu w KRS: 13.08.2015r  
Numer KRS: 0000571090 
REGON: 362233548 
Zarząd Fundacji: Katarzyna Mielczarek - Prezes Zarządu, Joanna Adamik - wiceprezes 
Cele statutowe:  

a) wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, ich rodzin oraz lokalnej 
społeczności. 

b) wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,  
c) wspieranie osób samotnych, w szczególności samotnie wychowujących dzieci oraz osób 

starszych, 
d) propagowanie zasad zdrowego stylu życia 
e) inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, 

oświatowej, kulturalnej, a także w zakresie kultury fizycznej i sportu; 
f) inspirowanie i wspieranie rozwoju intelektualnego oraz duchowego społeczeństwa,  
g) upowszechnianie dostępu społeczeństwa do nauki; 
h) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz pomocy i realizacji celów Fundacji, a także na 

rzecz dobroczynności i pomocy społecznej; 
i) wspieranie działalności domów dziecka, hospicjów oraz szkół; 
 
  



2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a 
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych, 

W roku 2015 Fundacja prowadziła działalność statutową – „wspieranie wszechstronnego 
rozwoju dzieci i młodzieży” w postaci dodatkowych zajęć nauki języka angielskiego „Angielski 
i my” oraz zajęć komputerowych „Komputer i my”. 

3) informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

W roku 2015 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej 

4) odpisy uchwał zarządu fundacji, 

W roku 2015 Zarząd nie podjął żadnych uchwał. 

5) informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 
państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach 
celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono 
działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek 
przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 
pozostałych źródeł, 

W roku 2015 Fundacja osiągnęła następujące przychody:  

- wpłaty rada rodziców na zajęcia fakultatywne w wysokości 78.108,85 zł 

- działalność nieodpłatna w wysokości 947,00 zł  

- darowizny w wysokości 2.196,50 zł 

6) informację o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych w wysokości 73.970,05 zł 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 

- wynajem pomieszczeń w wysokości 264 zł 

c) działalność gospodarczą, nie ponoszono 

d) pozostałe koszty, nie ponoszono 

7) dane o: 



a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej - nie 
zatrudniano pracowników 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,  - nie dotyczy 

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

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – koszty w wysokości 51.679,00 zł 

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, 
ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem 
podstawy statutowej udzielania takich pożyczek - nie udzielano pożyczek, 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: nie lokowano 
środków w banku, 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - nie nabywano obligacji, akcji ani 
udziałów 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na 
to nabycie, nie nabywano nieruchomości 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych - nie nabywano środków trwałych, 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: Fundacja nie sporządzała sprawozdań 
dla celów statystycznych, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 
31.12.2015 r zgodnie z ustawą o rachunkowości aktywa fundacji wynosiły, 11.723,59 zł a 
zobowiązania Fundacji wynosiły 1.705,29zł 

8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności,- nie wykonywano takiej działalności 

9) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych – Fundacja nie miała żadnych 
obciążeń podatkowych w roku 2015, złożono deklarację CIT-8 w ustawowym terminie 

W roku 2015 Fundacja nie podlegała żadnym kontrolom zewnętrznym. 

Prezes Zarządu 


