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Sprawozdanie z działalności  

FUNDACJI AKADEMIA PROFIL  

za okres 01.01.2013r. - 31.12.2013r. 

 

sporządzone w oparciu o treść  art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 

1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) 

i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku  

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji  

(Dz. U. z dnia 22 maja 2001 roku, Nr 50, poz. 529) 

 

1. 1. Dane rejestracyjne fundacji 

1. a) Nazwa fundacji- Fundacja AKADEMIA PROFIL  

1. b) Siedziba i adres- Marynin, ul. Siedliskowa 44, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, 

powiat grodziski; woj. mazowieckie, kraj Polska 

1. c) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym- 14.06.2012r. 

1. d) Numer KRS- 0000423698 

1. e) REGON- 146186655 

1. f) NIP – 529-179-96-30 

1. g) Dane dotyczące Członków Zarządu:  

• Magdalena Masewicz-Kierzkowska - Prezes Zarządu 

• Krystyna Masewicz- Wiceprezes Zarządu 

• Mieczysława Sztyk - Sekretarz Zarządu 

1. h)  Określenie celów statutowych Fundacji: 

 
Celem Fundacji, zgodnie z obowiązującym statutem jest:  

• upowszechnianie edukacji i kultury, 

• podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych dla propagowania dialogu 

międzykulturowego w szczególności wśród dzieci i młodzieży,  

• upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich,            

a także prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji, 

• rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i propagowanie świadomej działalności 

człowieka w środowisku naturalnym, 
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• pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 

i za granicą oraz współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie jej 

niesienia,  

• wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich 

przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,  

• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych marginalizacją,  

• promocja kultury polskiej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

     
 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych, opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji  
o skutkach finansowych 
 
          Fundacja miała na celu współpracę z innymi instytucjami dla osiągania wspólnych 

celów statutowych. Współdziałanie miało charakter wsparcia organizacyjnego, 

częściowego lub pełnego finansowania przedsięwzięcia.   

Swoją działalność Fundacja Akademia PROFIL prowadziła poprzez: 

  1.   wsparcie organizacji imprez  

  2.   podtrzymanie tradycji i rozwoju świadomości narodowej w formie warsztatów  

 

W 2013 roku  Fundacja otrzymała dotację na łączną kwotę  20 920,00 zł oraz 

darowizny fundatora na łączną kwotę 23 700,00 zł, które przeznaczone zostały na 

realizację następujących działań: 

         

• Wsparcie organizacji uroczystości upamiętniających rocznicę śmierci gen. 

Antoniego Hedy-Szarego w gminie Brwinów w lutym 2013r. - koncert pieśni 

patriotycznych wraz z prezentacją multimedialną o gen. Antonim Hedzie-Szarym 

• Wsparcie oficjalnych obchodów święta 3 Maja w gminie Brwinów w dn. 3 maja 

2013r. – Koncert muzyki polskiej XVIII w. w wykonaniu Kapeli Brodów 

• Wsparcie oficjalnych obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego w gm. Brwinów 

w dn. 1 sierpnia 2013 - Koncert i wspólne śpiewanie pieśni powstańczych 

• Wsparcie oficjalnych obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej w gm. Brwinów w dn. 

15 sierpnia 2013r. – Koncert „Lata 20-te” Justyna Jary & Swoją Drogą Trio 

• Wsparcie oficjalnych obchodów rocznicy bitwy pod Brwinowem w gm. Brwinów w 

dn.15 września 2013r. - Koncert i wspólne śpiewanie polskich pieśni żołnierskich 

• Wsparcie oficjalnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości  w gm. Brwinów 

w dn. 11 listopada 2013r. – Happening artystyczno-historyczny  

 

3.  Fundacja AKADEMIA PROFIL w 2013 roku nie prowadziła działalności 
gospodarczej. 
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4.  W 2013 roku Zarząd Fundacji AKADEMIA PROFIL nie podjął żadnej uchwały.  
 

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; 
 
 

Przychody z działalności statutowej  44 620,00

1. Dotacje  20 920,00
2. Inne przychody statutowe 23 700,00

 

Przychody operacyjne  0,00 

1. Pozostałe przychody operacyjne   0,00
 

Przychody finansowe 0,00

1. Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0,00
 

6.     Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na: 

a)  realizację celów statutowych Fundacji, 

 

b) wydatki administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), 

 

Koszty administracyjne: 893,10

- zużycie materiałów i energii 0,00
- usługi obce 893,10
- podatki i opłaty 0,0
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 0,00
- amortyzacja 0,00
- pozostałe koszty 0,00

 

c) działalność gospodarczą, 

 Nie dotyczy. 

 

7)     Dane o: 

a. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych 
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej: 
 
W 2013 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników.  
 

Koszty realizacji zadań statutowych 48 600,00 
- Wsparcie organizacji imprez i podtrzymywanie tradycji 
i rozwoju świadomości narodowej 48 600,00 
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b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację 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 dotyczy. 
 
d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 
 

Nie dotyczy.  
 

e. udzielonych przez fundację 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: 
 

Fundacja posiada następujące konta bankowe: 

- rachunek bankowy w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna  

- rachunek oszczędnościowy w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna  

Operacje bankowe występowały w 2013 roku tylko na podstawowym rachunku 

bankowym. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 

31.12.2013r wynosił 186,35 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, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie, 
 
Nie dotyczy. 
 

i.  nabytych pozostałych środkach trwałych, 
 
Fundacja rozpoznaje środki trwałe o wartości wyższej od  kwoty 3 500,00 zł. 
W roku 2013 nie zostały nabyte środki trwałe. 

 
j. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 
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Aktywa na 31 grudnia 2013 r:  

 BILANS 2013 

Aktywa  

A. Aktywa trwałe  0,00 
B. Aktywa obrotowe 1 139,35 
C. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

0,00 

Suma aktywów 1 139,35 

 
 

Zobowiązania i rezerwy na 31 grudnia 2013 r:     

BILANS 2013 

Pasywa  

A. Fundusze własne - 3 860,65 
B. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

5 000,00 

Suma pasywów 1 139,35 

 

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 dotyczy. 
 

9)   Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych. 
 

Za rok 2013 nie wystąpiły żadne zobowiązania budżetowe fundacji. W roku 2013 

zostały złożone deklaracje podatkowe dotyczące roku 2012: CIT-8 , korekta CIT-8 wraz z 

rocznym sprawozdaniem finansowym. Deklaracje podatkowe za 2013r. tj. CIT-8 oraz 

sprawozdanie finansowe zostały złożone w 2014r.   

 

10) informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji 
kontrola, a jeśli była - to jej wyniki. 
 

W roku 2013 nie była przeprowadzana żadna kontrola. 
 
 
 
 
 
    
 
........................……………………..………  …………………………………………. 

                          Elżbieta Skoczek 
   
 

……………………………………………… 

 
Grodzisk Maz., dnia 30.12.2014 roku 


