SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI KULTURA NGO
ZA ROK 2015
wg Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.)
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

1. Nazwa fundacji, siedziba i adres
Fundacja Kultura NGO
adres: ul. Mariacka 34/36 lok.9, 80-833 Gdańsk
kontakt@kulturango.pl
tel. 601 640 968
www.kulturango.pl
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
10.03.2015 (pierwsza nazwa: Fundacja Podróże po kulturze)
KRS 0000547424
NIP 5833177038
REGON 360991291
Dane dotyczące członków zarządu fundacji
Prezes Fundacji - Andrzej Żywólko
Wiceprezes Fundacji - Małgorzata Czech
Określenie celów statutowych fundacji
Celem Fundacji jest działalność kulturalno-oświatowa szczególnie w zakresie wspierania
oraz promowania organizacji pozarządowych i wolontariatu.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem, a także opis głównych
zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych
Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
poprzez:
•
•
•
•
•

Szkolenie, integrowanie, promowanie organizacji pozarządowych.
Szkolenie, integrowanie środowiska wolontariuszy oraz promocję wolontariatu.
Działania zmierzające do poprawy wizerunku społecznego, medialnego organizacji
pozarządowych oraz wolontariatu.
Promowania, upowszechnianie, udostępnianie nowoczesnych mediów i technologi.
Propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych i wolontariacie (w szkołach,
na uczelniach, w klubach seniora, na uniwersytetach trzeciego wieku, na
spotkaniach familijnych itp.)

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Organizowanie i prowadzanie projektów kulturalnych, oświatowych, edukacyjnych
Organizowanie i udział w wydarzeniach promujących organizacje pozarządowe,
wolontariat w kraju i za granicą (między innymi spotkania, szkolenia, wystawy,
pokazy, konkursy, festiwale, konferencje).
Aktywizowanie instytucji, podmiotów i osób prywatnych do wspierania organizacji
pozarządowych i wolontariatu.
Współpracę z instytucjami zwłaszcza działającymi na rzecz kultury, edukacji,
oświaty, nauki, organizacji pozarządowych i wolontariatu.
Tworzenie materiałów oświatowych, edukacyjnych, kulturalnych.
Tworzenie materiałów informacyjnych, promocyjnych, prasowych.
Działalność wydawniczą związaną z celami statutowymi Fundacji.
Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych na działalność statutową
Fundacji.
Informowanie opinii publicznej o prowadzonej działalności.

B. Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego
poprzez:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Działalność kulturalną, oświatową, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną.
Prowadzenie portalu internetowego.
Organizowanie: spotkań, szkoleń, wystaw, pokazów, konkursów, festiwali,
konferencji.
Opracowywanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych,
oświatowych, szkoleniowych.
Promowanie, wspieranie, podnoszenie standardów działalności organizacji
pozarządowych w kraju i za granicą.
Działalność informacyjną dla organizacji pozarządowych (w tym dotyczącą
pozyskiwania środków finansowych).
Promowanie, upowszechnianie, udostępnianie rozwiązań innowacyjnych dla
organizacji pozarządowych i wolontariuszy.
Sprzedaż reklam, artykułów sponsorowanych i materiałów promocyjnych.
Przygotowywanie artykułów, audycji, reklam, programów medialnych.

Opis realizacji celów statutowych
Fundacja w 2015 roku przygotowała w ramach realizacji celów statutowych koncepcję
portalu pozarzadowe.pl, który ma pokazywać, jak działają organizacje pozarządowe.
Nasze działania wspierało 6 wolontariuszy.
3. Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Fundacja Kultura NGO nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji
Odpisy uchwał Fundacji w załączniku.
5. Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
a) spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu
państwa i budżetu gminy
brak
b) odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z

uwzględnieniem kosztów tych świadczeń
Wysokość uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację
w ramach celów statutowych 19 890,00 zł. Koszt tych świadczeń w 2015 roku – 7779,4 zł.
Pozostałe środki (koszty) wydatkowane zostały w 2016 roku (opóźnienie nie wynikało z
winy Fundacji).
c) wynik finansowy działalności gospodarczej oraz procentowy stosunek przychodu
osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
nie dotyczy
6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych – 0 zl.
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), - 1296,33 zł
c) działalność gospodarczą - 0 zł
d) pozostałe koszty – 6483,07
7. dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
brak
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
brak
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
roczne wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu (umowa zlecenie) – 6483,07 zł.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
jw. (roczne wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu (umowa zlecenie) – 6483,07 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 dotyczy
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
mBank, 12 710, 14 zł.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
nie dotyczy
h) nabytych nieruchomościach
nie dotyczy
i) nabytych pozostałych środkach trwałych
nie dotyczy
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
nie dotyczy
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności
dnie dotyczy

Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja dokonuje rozliczeń z budżetem z następujących tytułów:
•

Podatku dochodowego od osób prawnych - nie dokonuje

•

Podatku dochodowego od osób fizycznych - dokonuje

•

Podatku od towarów i usług - nie dokonuje

•

Podatku od nieruchomości - nie dokonuje

•

Opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntów - nie dokonuje

Deklaracje dotyczące wymienionych wyżej podatków i opłat składane były w
obowiązujących terminach do właściwych urzędów skarbowych i gmin. Podatki były
regulowane terminowo i z tego tytułu nie występują zaległości.
9. Informacje o przeprowadzonych kontrolach
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzona żadna kontrola.

Gdańsk dn. 30.12. 2016

Prezes Fundacji
Andrzej Żywólko

Wiceprezes Fundacji
Małgorzata Czech

