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I. Dane Fundacji

A. Powstanie Fundacji

Fundacja „Złotowianka” z siedzibą w Złotowie przy ul. Widokowej 1 została ustanowiona
aktem  notarialnym  z  dn.  04.03.2008  i  wpisana  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  –
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308316

Fundacja  działa  na  podstawie  ustawy  z  dnia  6  kwietnia  1984r.  o  fundacjach  (tekst
jednolity Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz
873 z póź zm.) oraz statutu.

Fundacja jest organizacja pożytku publicznego wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
w dniu 30.12.2009 r. 

Sprawozdanie Fundacji zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia
2013 r. 

Fundatorzy:
- Angelika Leszczyńska 
- Katarzyna Klaczyńska.

REGON 300875953
NIP 7671656524

B. Zarząd  Fundacji  (na  dzień  podpisania  niniejszych  sprawozdań  finansowych
członkami byli):

Prezes – Angelika Leszczyńska zam. 77-400 Złotów, ul. Wojska Polskiego 2
Zastępca prezesa – Katarzyna Klaczyńska zam. 77-424 Zakrzewo Śmiardowo Złotowskie
73

C. Cele statutowe fundacji:

prowadzenia  wszechstronnej  działalności  w  zakresie  ochrony  zdrowia  oraz  ratowania
życia ludzi, w szczególności prowadzenia działalności rehabilitacyjnej, w tym wspierania
i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym;
priorytetowo traktując mieszkańców Ziemi Złotowskiej

2. udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i
materialnej, priorytetowo traktując mieszkańców Ziemi Złotowskiej

3. pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych



4.  promowania  młodych  uzdolnionych  ludzi  i  wybitnych  osiągnięć  sportowych  i
twórczych na terenie Ziemi Złotowskiej

5. działanie na rzecz wspierania dialogu społecznego, współpracy pomiędzy administracją
publiczną a partnerami społecznymi, a także upowszechnianie i ochrona praw człowieka,
samorządności i wychowania obywatelskiego dzieci

6.  poprawy  jakości  warunków  życia  dziecka,  zdrowego  i  niepełnosprawnego,  jego
wielostronnego rozwoju, zdrowia i bezpieczeństwa, a w szczególności: przeciwdziałanie
zagrożeniom  zdrowotnym  i  ekologicznym,  upowszechnianie  zdrowego  stylu  życia,
kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, upowszechnianie prorodzinnego,
środowiskowego modelu opieki  i  łagodzenie  skutków ubóstwa rodzin  wychowujących
dzieci.

7. działania na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i młodzieży

8. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

9. promocja i organizacja wolontariatu

10. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

I. Zasady, formy i zakres działalności statutowej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) świadczenie pomocy finansowej i materialnej dla osób poszkodowanych w
wypadkach komunikacyjnych, a w szczególności dzieci (pomoc ofiarom
katastrof), które to działania jako działalność pożytku publicznego mają
charakter nieodpłatny (PKD 88.9),

b) pomoc społeczną  na rzecz osób będących w trudnej  sytuacji  życiowej,
ukierunkowaną  na  wyrównywanie  szans,  w  szczególności  pomoc
społeczną dla dzieci szczególnie uzdolnionych znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej (głównie poprzez finansowanie stypendiów i nagród),
które to działania jako działalność pożytku publicznego mają charakter
nieodpłatny (PKD 88.9),

c) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na rzecz
dzieci niepełnosprawnych oraz ich Rodzin, także poprzez finansowanie
leczenia  bądź  rehabilitacji,  które  to  działania  jako działalność  pożytku
publicznego mają charakter nieodpłatny (PKD 86.9),

d) prowadzenie  działalności  charytatywnej,  która  to  działalność  jako
działalność  pożytku  publicznego  ma  charakter  odpłatny  i  nieodpłatny
(PKD 88.99 Z),



e) prowadzenie  działalności  wydawniczej,  która  to  działalność  jako
działalność pożytku publicznego ma charakter nieodpłatny (PKD 58.1),

f) podejmowanie  działań  na  rzecz  ochrony  i  promocji  zdrowia,  która  to
działalność jako działalność pożytku publicznego ma charakter odpłatny i
nieodpłatny (PKD 86.90 E),

g) organizowanie, finansowanie spotkań, szkoleń, sympozjów i konferencji
służących wymianie doświadczeń i wiedzy oraz inne formy działalności
oświatowo-wychowawczej,  które  to  działania  jako  działalność  pożytku
publicznego mają charakter odpłatny i nieodpłatny (PKD 85.60 Z),

h) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, która to działalność
jako  działalność  pożytku  publicznego  ma  charakter  nieodpłatny  (PKD
93.19 Z),

i) promocji młodych talentów i wartościowej twórczości amatorskiej, która to
działalność  jako  działalność  pożytku  publicznego  ma  charakter
nieodpłatny (90.03 Z),

j) działalności  wspomagającej  rozwój  wspólnot  i  społeczności  lokalnych,
która to działalność jako działalność pożytku publicznego ma charakter
nieodpłatny (PKD 94.99 Z),

k) działania  skupiające  przedstawicieli  różnych  środowisk  społecznych  i
zawodowych, zainteresowanych i  wspierających cele Fundacji,  która to
działalność jako działalność pożytku publicznego ma charakter odpłatny i
nieodpłatny (PKD 94.99 Z),

l) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

m) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania (PKD 85.59.B),

n) udział  w  budowaniu  nowoczesnego  warsztatu  dydaktycznego  i
metodologicznego w szkołach i przedszkolach, która to działalność jako
działalność  pożytku  publicznego  ma  charakter  nieodpłatny  (PKD
85.59.B),

o) prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień,
w  szczególności  alkoholizmu  i  narkomanii,  która  to  działalność  jako
działalność pożytku publicznego ma charakter nieodpłatny (86.90.E),

p) działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie
środków na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, jak również
organizowanie  lub  finansowanie  różnego  rodzaju  zawodów  i  imprez
sportowych,  kolonii  i  wycieczek  dla  dzieci  i  młodzieży,  która  to
działalność  jako  działalność  pożytku  publicznego  ma  charakter
nieodpłatny (93.19.Z).



III.        Opis działalności fundacji w okresie sprawozdawczym:

Główne kierunki działania fundacji i realizacji zadań statutowych to:
- realizacja zadań organizacyjno – administracyjnych,
- realizacja zadań strategiczno – programowych,
- realizacja zadań marketingowo – promocyjnych.

I. ZADANIA STRATEGICZNO-PROGRAMOWE:

Styczeń:

- dofinansowanie wystawy fotograficznej organizowanej na rzecz podopiecznego Fundacji
- przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz podopiecznego

Luty:

- dofinansowanie kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla 4 podopiecznych Fundacji
-  dofinansowanie  zakupu  parawanu  ratowniczego  dla  Komendy  Powiatowej  Państwowej
Straży Pożarnej w Złotowie
- dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji dla 2 podopiecznych Fundacji
- objęcie patronatem koncertu organizowanego na rzecz podopiecznego Fundacji

MARZEC:

- dofinansowanie kosztów leczenia nowotworowego dla ucznia Jastrowskiej szkoły
- -dofinansowanie kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla 6 podopiecznych Fundacji
- rozpoczęcie zbiórki publicznej na rzecz podopiecznego Fundacji, która zakończyła się w
maju, oraz przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz 3 podopiecznych Fundacji
- objęcie patronatem koncertu organizowanego na rzecz podopiecznego Fundacji
 
KWIECIEŃ:

- organizacja koncertu charytatywnego na rzecz podopiecznej Fundacji
- objęcie patronatem koncertu charytatywnego na rzecz podopiecznego Fundacji

MAJ:

- dofinansowanie kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla 4 podopiecznych Fundacji
- dofinansowanie kosztów naprawy procesora mowy dla podopiecznego Fundacji
- organizacja Festynu ,,Ze Złotowianką jesteś bezpieczny”
- przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz podopiecznego Fundacji

CZERWIEC:



- - dofinansowanie kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla  podopiecznego Fundacji
- dofinansowanie kosztów obozu integracyjnego dla podopiecznego Fundacji
- dofinansowanie kosztów pobytu na Mistrzostwach Wojewódzkich Juniorów w Szachach w
Żerkowie dla dwóch zawodników UKS ,,Ziemowit” Złotów
- organizacja imprezy charytatywnej ,,Świętojanki Złotowianki”
- przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz 5  podopiecznych Fundacji

LIPIEC:

-  dofinansowanie  kosztów  pobytu  na  turnieju  szachowych  w Kowalewie  Pomorskim dla
zawodnika UKS ,,Ziemowit”
- dofinansowanie młodzieży z osiągnięciami sportowymi z terenu ziemi złotowskiej – zakup
sprzętu sportowego
-  dofinansowanie  opłaty  wpisowej  dla  uczestników  biegu  ECO  CROSS,  propagujących
ideę ,,Drużyny Szpiku”
- zakup podręczników szkolnych dla osób w trudnej sytuacji materialnej
- dofinansowanie pobytu na turnusie dla 4 podopiecznych Fundacji
- dofinansowanie kosztów leczenia podopiecznego Fundacji
- przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz podopiecznego, która zakończyła się w grudniu

SIERPIEŃ:

- dofinansowanie kosztów turnusu rehabilitacyjnego  3 dla podopiecznych Fundacji
- dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego: pulsometru oraz roweru dla sportowców
- organizacja konkursu fotograficznego oraz konkursu na piosenkę złotowianki

WRZESIEŃ

- dofinansowanie kosztów zabiegu operacyjnego podopiecznego Fundacji
- dofinansowanie zawodnika UKS ,,ZIEMOWIT” Złotów
- dofinansowanie kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla 3 podopiecznych Fundacji
- dofinansowanie zakupu wózka dla podopiecznego Fundacji
- przeprowadzenie 3 zbiórek publicznych na rzecz podopiecznych Fundacji

- PAŹDZIERNIK

- dofinansowanie organizacji aukcji charytatywnej na rzecz podopiecznego Fundacji
- dofinansowanie zabiegu operacyjnego dla podopiecznego Fundacji
- dofinansowanie kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla 3 podopiecznych Fundacji
- pierwsze przedstawienie ,,Kopciuszek po złotowsku”

LISTOPAD:

- dofinansowanie kosztów turnusu dla podopiecznego Fundacji
- dofinansowanie kosztów leczenia oraz rehabilitacji dla 4 podopiecznych Fundacji
- rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego organizowanego przez Fundację
- organizacja konkursu ,, Gwiazdy, Gwiazdeczki….”
- organizacja drugiego przedstawienia ,,Kopciuszek po złotowsku”



GRUDZIEŃ:

-  organizacja  imprezy charytatywnej  ,,Gwiazdkowy Rynek” oraz rozstrzygnięcie  konkursu
,,Gwiazdy, Gwiazdeczki…”
-przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz 3 podopiecznych Fundacji
-  obdarowanie  paczkami  4  dzieci  z  szkoły w Śmiardowie  Złotowskim z  okazji  dnia  Św.
Mikołaja

I.i.1. Do końca 2013 roku Fundacja udostępniła 727 subkont.
 

II. ZADANIA MARKETINGOWO-PROMOCYJNE

- wydanie materiałów promujących Fundacje (ulotki, plakaty)
-modernizacja strony www fundacji
-spotkania z włodarzami miasta i powiatu oraz lokalnymi przedsiębiorcami
- korzystanie z portali społecznościowych

III. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI

- uchwała nr 1/01/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad rachunkowości

- uchwała nr 1/02/2013 w sprawie dofinansowania do zakupu parawanu ratowniczego

-  uchwała  nr  2/02/2013  w  sprawie  przekazania  kwoty  z  zasądzonych  nawiązek  dla
podopiecznego Fundacji ,,Złotowianka”

-  uchwała  nr  3/02/2013  w  sprawie  dofinansowania  dla  podopiecznego  Fundacji
,,Złotowianka”

-  uchwała  nr  4/02/2013  w  sprawie  przekazania  kwoty  z  zasądzonych  nawiązek  dla
podopiecznej Fundacji ,,Złotowianka”

-  uchwała  nr  5/02/2013  w  sprawie  przekazania  kwoty  zgromadzonej  na  subkoncie
podopiecznego Fundacji ,,Złotowianka”

- uchwała nr 1/03/2013 w sprawie dofinansowania leczenia

-  uchwała  nr  2/03/2013  w  sprawie  dofinansowania  dla  podopiecznego  Fundacji
,,Złotowianka”

-  uchwała  nr  1/05/2013  w  sprawie  przekazania  kwoty  zgromadzonej  na  subkoncie
podopiecznego Fundacji ,,Złotowianka”

-  uchwała  nr  2/05/2013  w  sprawie  dofinansowania  dla  podopiecznego  Fundacji
,,Złotowianka”



-  uchwała  nr  3/05/2013  w  sprawie  dofinansowanie  dla  podopiecznych  Fundacji
,,Złotowianka”

-  uchwała  nr  4/05/2013  w  sprawie  wsparcia  inicjatywy  o  charakterze  zdrowotnym  i
edukacyjnym

-  uchwała  nr  1/06/2013  w  sprawie  dofinansowania  dla  podopiecznego  Fundacji
,,Złotowianka”

- uchwała nr 2/06/2013 w sprawie dofinansowania do wyjazdu na Mistrzostwa Wojewódzkie
Juniorów w Szachach oraz dofinansowania na obóz integracyjny dla podopiecznego

-  uchwała  nr  3/06/2013  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  oraz
sprawozdania  merytorycznego  Fundacji  ,,Złotowianka”  jako  Organizacji  Pożytku
Publicznego za rok 2012

-  uchwała  nr  4/06/2013  przekazania  zysku  netto  za  rok  2012  na  działalność  statutową
Fundacji ,,Złotowianka”

-  uchwała  nr  1/07/2013  w  sprawie  przekazania  dofinansowania  do  wyjazdu  na
międzynarodowy turniej szachowy

-  uchwała  nr  2/07/2013  w  sprawie  wsparcia  inicjatywy  o  charakterze  zdrowotnym  i
edukacyjnym

- uchwała nr 3/07/2013 w sprawie pomocy osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji
życiowej o materialnej z terenu Gminy Złotów

-  uchwała  nr  4/07/2013  w  sprawie  dofinansowania  dla  podopiecznych  Fundacji
,,Złotowianka”

- uchwała nr 5/07/2013 w sprawie dofinansowania dla młodzieży z osiągnięciami sportowymi
z terenu ziemi złotowskiej

-  uchwała  nr  6/07/2013  w  sprawie  przekazania  kwoty  zgromadzonej  na  subkoncie
podopiecznego Fundacji ,,Złotowianka”

- uchwała 7/07/2013 w sprawie dofinansowania dla podopiecznych Fundacji ,,Złotowianka”

- uchwała nr 1/08/2013 w sprawie dofinansowania dla podopiecznego fundacji ,,Złotowianka”

-  uchwała  nr  2/08/2013  w  sprawie  dofinansowania  dla  podopiecznych  Fundacji
,,Złotowianka” oraz zawodnika LKS ,,Drogowiec”

-  uchwała  nr  3/08/2013  w  sprawie  dofinansowania  dla  podopiecznych  Fundacji
,,Złotowianka”

-  uchwała  nr  1/09/2013  w  sprawie  dofinansowania  dla  podopiecznych  Fundacji
,,Złotowianka” oraz zawodnika UKS ,,Ziemowit” Złotów



-  uchwała  nr  2/09/2013  w  sprawie  zmiany  procedury  sporządzania  uchwał  w  Fundacji
,,Złotowianka”

- uchwała nr 3/09/2013 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Fundacji ,,Złotowianka”

-  uchwała  nr  1/11/2013  w  sprawie  zmiany  treści  Regulaminu  gromadzenia  środków
pieniężnych na koncie fundacji ,,Złotowianka”

- uchwała nr 2/11/2013 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej fundacji
,,Złotowianka”

- uchwała nr 1/12/2013 w sprawie zmiany Statutu Fundacji ,,Złotowianka”

- uchwała nr 2/12/2013 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu fundacji ,,Złotowianka”

- uchwała nr 3/12/3013 w sprawie podziału środków z 1% podatku za rok 2012

VI.  INFORMACJA  O  UZYSKANYCH  PRZYCHODACH,  Z
WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ:

Lp. Wyszczególnienie Wartość w zł

I Przychody statutowe 3.247,559,77 zł

1. Darowizny 847,174,98zł

2. Wpłaty z tytułu 1% 2.273,807,53zł

3. Nawiązki 2,831,23 zł

4. Zbiórki publiczne 81804,33zł

5. Zbiórki Allegro
 

5452,38zł

6.
Przychody  pozostałe  (dofinansowania  do
realizowanych projektów przez Fundację 

36489,32

II Przychody finansowe 81720,49zł

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym 81720,49 zł

 ogółem 3329280,26zł

Fundacja otrzymała wpłaty  z tytułu 1% w kwocie  2 273807,53 zł,  w tym kwota  2187619,09 zł
posiadała wskazanie dla konkretnych pacjentów, pozostała kwota  86188,44  zł została do dyspozycji
Fundacji  i  została  przekazana  na  cele  statutowe.  Fundacja  otrzymała  również  środki  pieniężne  z
nawiązek w wysokości  2831,23zł  oraz z zbiórek publicznych w wysokości  81,804,33 zł i  zbiórek



Allegro w wysokości 5452,38 zł. Środki pieniężne z nawiązek przeznaczone zostały na działalność
statutową, natomiast środki że zbiórek publicznych i  zbiórek Allegro dotyczyły konkretnych osób-
podopiecznych Fundacji  i  są  pozostawione do ich dyspozycji  zgodnie  z ściśle określonym celem.
Fundacja nie otrzymała spadków.    W 2013 roku Fundacja otrzymała  dotacje budżetowe na realizację
projektów .

VII. ODPŁATNE ŚWIADCZENIA
Fundacja  nie prowadziła działalność odpłatnej w ramach swoich celów statutowych

VIII.  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
W 2012 r. działalność gospodarcza nie była prowadzona przez fundację.

IX. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Lp
.

Wyszczególnienie Wartość w zł

I Koszty realizacji działalności statutowej 1.762,220,03zł

II Koszty administracyjne 92425,03 zł

1. zużycie materiałów i energii 3232,86

2. usługi obce 4027,08 zł

3. podatki i opłaty 1153,00 zł

4.
Wynagrodzenia,  ubezpieczenia  społeczne,  i  inne
świadczenia

68432,32 zł

5. Pozostałe koszty 15499,32 zł

III Koszty finansowe 0,00 zł

 ogółem 1,854,645,06zł

X.  DANE O ZATRUDNIENIU.

W 2013 r. Fundacja zatrudniała 4 pracowników na pełen etat .

Pracownicy biurowy  2 osoby od 14.10.2013r. do 31.12.2013r. , oraz 01.02.2013r do nadal. Pozostałe
dwie osoby pracowały cały rok.

XI. DANE O WYNAGRODZENIACH 

a) wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na etacie w 2013 r. wyniosło 68432,32 zł brutto.
Nagrody, premie i inne świadczenia w 2013 r. nie były wypłacane przez Fundację.

b) wynagrodzenia z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych w 2012 r. wyniosły 200  brutto

Umowa o dzieło 01/2013 200,00zł 

c) wynagrodzenia członków Zarządu  i innych organów Fundacji



Fundacja  nie  wypłacała  wynagrodzeń dla  członków Zarządu  i  innych organów Fundacji,
nagrody, premie i inne świadczenia w 2013 r. nie były wypłacane przez Fundację

XII. POŻYCZKI

Fundacja nie udziela pożyczek.

XIII. LOKATY

Na koniec roku 2013  środki pieniężne na rachunku bankowym Fundacji w Spółdzielczym Banku
Ludowym w Zakrzewie oddział w Złotowie w wysokości 2.806,000,00 zł 

XIV. AKTYWA FINANSOWE

Fundacja nie posiada nabytych obligacji, akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego

XV. NIERUCHOMOŚCI

Fundacja nie posiada nieruchomości

XVI.  NABYTE ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I
PRAWNE

Na dzień 31.12.2012r łącznie  wartość środków trwałych wynosi 24 499,32zl.

 Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2013r.- 15499,32zł 

- urządzenie Galileo -9 000,00 zł,

- kserokopiarka -6499,32 zł.

XVII. AKTYWA FUNDACJI

I. Środki trwałe                                            24.499,32 zł 

II. Inwestycje długoterminowe                2.806,000,00 zł 
 Lokaty                                          2.806,000,00  zł 

III. Zapasy                                                          3 721,20zł

IV. Należności krótkoterminowe                              0,00zł

V. Inwestycje krótkoterminowe                158,782,78zl
 Kasa                                                     19,384,94zł
 Rachunek bankowy                            139,397,84zł

                                           Aktywa ogółem                2993003,10zł



XVIII. ZOBOWIĄZANIA FUNDACJI

Zobowiązania Fundacji:  

I. Zobowiązania w/c pacjentów:                   1 546443,26zł

II. Zobowiązania w/c dostawców:              29005,85zl

III. Zobowiązania w/c US (podatek dochodowy       206,00zł

IV. Zobowiązania w/c ZUS:                                  2 785,77zł

    Zobowiązania ogółem                                                   2578440,88zł

Kwota  1 546 443,26zł  została uwidoczniona jako zobowiązania Fundacji w 2013r jednak w bilansie
stanowi  część  składową  przychodów  statutowych  i  jest  do  dyspozycji  podopiecznych  Fundacji,
natomiast pozostałe zobowiązania są uwidocznione w bilansie w pozycji zobowiązań..

XIX.  DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA

Fundacja nie realizowała w 2013r.  zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

XX.  INFORMACJA  O  SKŁADANYCH  DEKLARACJACH
PODATKOWYCH I KONTROLACH

Na fundacji ciążą zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych-174,00
zł-które zostało uregulowane w 2013r. terminowo.

Fundacja składa deklaracje podatkowe CIT – 8, PIT-11, PIT-4R do Urzędu Skarbowego w Złotowie.

Fundacja nie jest płatnikiem podatku VAT od 01.01.2011 r.

W 2013 r. w Fundacji  była przeprowadzona kontrola wewnętrzna przez Komisję Rewizyjną, żadnych
nieprawidłowości nie stwierdzono.

W Fundacji w 2013r była przeprowadzona kontrola przez Wojewodę Wielkopolskiego w okresie od
09-23.10.2013.

Zgodnie z art. 17.ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. dochody
fundacji przeznaczone na cele statutowe są wolne od podatku.

Angelika Leszczyńska- Prezes Zarządu …………………………………………………..

Katarzyna Klaczyńska –Wiceprezes Zarządu……………………………………………..

Złotów, dnia  30 czerwiec 2014r. 
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