Sprawozdanie z działań fundacji w roku 2015
Nazwa: Fundacja Wspierania Aktywności Społecznej Per Aspera
1) Podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach / Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz 203 ze zm./
b) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji / Dz.U. nr 50, poz. 529/
2) Dane fundacji:
Nazwa: Fundacja Wspierania Aktywności Społecznej „Per Aspera”
Siedziba, adres: ul. Kordiana 56/91, 30-653 KRAKÓW
Strona internetowa: www.peraspera.pl
Data wpisu w KRS: 25.08.2010r.
Nr KRS: 0000363667 Nr REGON: 121334109
3) Dane dotyczące członków zarządu w roku podlegającemu sprawozdaniu:
a) Opozda Agnieszka Maria
b) Kowalski Piotr Wojciech
4) Cele statutowe fundacji:
Celem Fundacji jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społecznego w szczególności
poprzez promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauce, edukacji i kulturze,
wspieranie ochrony dziedzictwa narodowego, sztuki, oświaty, wychowania oraz promocję
ekologii i ochrony przyrody, kultury fizycznej i sportu, zdrowia i opieki socjalnej, a także
wszelkich form aktywności zmierzających do poprawy jakości życia obywateli, podniesienia
poziomu cywilizacyjnego i rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego.
5) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:
a) Wspieranie istniejących organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej;
b) Promocję, inicjowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych;
c) Pomoc w nowoczesnym udostępnianiu wytworów gospodarki oraz dóbr kultury, nauki i
dziedzictwa narodowego;
d) Pracę z młodzieżą oraz pracę z rodziną, prowadzenie działalności edukacyjnej,
szkoleniowej, dydaktycznej, badawczej, kulturalnej, wydawniczej, opiekuńczowychowawczej oraz pomocowej, działalność charytatywną, terapeutyczną,
resocjalizacyjną i integracyjną;
e) Doradztwo i wdrażanie nowoczesnych technologii w przemyśle, nauce, edukacji i
kulturze;
f) Wspieranie organizacyjne oraz finansowanie ważnych społecznie inicjatyw na rzecz
ekologii, ochrony przyrody i zwierząt, promocji kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia
i opieki socjalnej;
g) Wspieranie działań najbardziej aktywnych członków społeczności lokalnej w zakresie
celów statutowych Fundacji;
h) Tworzenie banków inicjatyw społecznych, organizacja pracy wolontariuszy;
i) Zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego;
j) Kreowanie nowych metod ochrony dziedzictwa narodowego i promocji kultury;

k)
l)

m)

n)
o)
p)
q)

r)

Organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów
społecznych i edukacyjnych;
Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz polepszenia warunków życia i rozwoju
dzieci i młodzieży oraz na rzecz osób i podmiotów pochodzących z regionów słabszych
ekonomicznie, regionów niedoinwestowanych i zacofanych;
Szeroko pojętą działalność charytatywną na rzecz osób chorych i samotnych,
bezdomnych, osób niepełnosprawnych, pokrzywdzonych przez los, a także zwierząt i
środowiska naturalnego;
Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pożytku
publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, szpitalom i domom dziecka;
Wspieranie organizacyjne, finansowanie i współfinansowanie inicjatyw światowych,
europejskich, ogólnopolskich, lokalnych i regionalnych w zakresie celów Fundacji;
Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami oraz osobami
fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
Propagowanie ochrony środowiska, w tym poprzez:
i.
kreowanie nowych metod ochrony środowiska,
ii.
propagowanie poszanowania energii i wszelkich zasobów w przemyśle,
energetyce i jednostkach samorządowych,
iii.
promocję alternatywnych źródeł energii i innych rozwiązań racjonalizatorskich,
iv.
promocję nowoczesnej gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi.
Szeroko rozumiane działania na rzecz rozwoju gospodarki, w szczególności poprzez:
i.
Dążenie do pozytywnego efektu ekonomicznego na rzecz społeczeństwa poprzez
optymalizację kosztów produkcji, przy jednoczesnym zapewnieniu
bezpieczeństwa i jakości procesów przemysłowych i energetycznych, a także
bezpieczeństwa w utrzymaniu ruchu i bezpieczeństwa pracy,
ii.
Promowanie efektywnej produkcji i racjonalnego wykorzystywania energii
elektrycznej i cieplnej, sprężonego powietrza i innych zasobów w
przedsiębiorstwie,
iii.
Promowanie dobrej praktyki produkcyjnej w celu zapewnienia prawidłowego
procesu wytwarzania produktu, w tym poprzez efektywne zarządzanie i
prawidłowy nadzór nad całym procesem produkcji,
iv.
Promowanie kultury prawnej w zakresie metrologii i efektywności energetycznej,
v.
Prowadzenie szkoleń, w tym certyfikowanych, dla pracowników przemysłu,
energetyki i transportu w celu podnoszenie kwalifikacji pracowników i realizacji
powyższych postanowień,
vi.
Organizowanie współpracy podmiotów gospodarczych, jednostek
samorządowych i naukowych w celu realizacji w/w zadań, w szczególności w
formie klastrów, stowarzyszeń i związków,
vii.
Dążenie do kształtowanie pożądanych nawyków obywateli, a to między innymi
poprzez przenoszenie pozytywnych nawyków z miejsca pracy w zakresie
racjonalnego wykorzystywania energii i innych zasobów do gospodarstwa
domowego,
viii.
Wyrównywania szans podmiotów gospodarczych i jednostek samorządowych.
ix.
Obniżenie kosztów usług świadczonych na rzecz podmiotów prawnych i osób
fizycznych dzięki realizacji w/w celów, szczególnie pod postacią klastrów, izb
przemysłowych i innych stowarzyszeń podmiotów gospodarczych,
x.
Działanie na rzecz dostępu do szybkiego i taniego (bezpłatnego) internetu w całej
Polsce (walka z wykluczeniem cyfrowym)
xi.
Współpracę z instytucjami otoczenia biznesu lub innymi podmiotami i osobami
prywatnymi działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego i innowacyjności,

xii.

Promowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami otoczenia
biznesu oraz organizacjami badawczymi,
xiii.
Współpracę z koordynatorami klastrów na rzecz wspólnej polityki klastrowej w
Polsce.
s) Prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych dla realizacji celów Fundacji.
t) Wydawnictwo książek, prasy branżowej i mediów elektronicznych.
u) Promocja marki Fundacji oraz marek organizacji stworzonych przez Fundację dla realizacji
celów Fundacji i inne działania promocyjne i reklamowe.
6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:

Wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy darowizny nr 01/09/2015 z dnia 1.09.2015
r. zawartej z EMINUS Knowledge Management Sp. z o. o. z siedzibą u. Dajwór 14/10, 31-052
Kraków zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000314381, NIP nr 6832024161; ZADANIE:
działalność statutowa, ze wskazaniem na przygotowanie projektu animacji klastra Nowa Huta
XXI wieku, wsparcie w kwocie 4000 zł.
Rozliczone na podstawie rachunku o dzieło
Wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowa darowizny nr 01/11/2015 z dnia 9.11.2015
r. zawarta z Sygma Banque Société Anonyme Spółka Akcyjna z siedzibą w Paryżu (75 003), 66,
rue des Archives, wpisaną do rejestru handlu i spółek w Paryżu za numerem R.C.S. Paris B
327 511 036 (198B05516), o kapitale zakładowym wynoszą cym 575.000.003,16 Euro
(opłacony w całości), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00 - 676), ul. Suwak 3,
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000219686, NIP 107-00-01-152; na kwotę 11 000,0 zł; ZADANIE: organizacja wolontariatu
pracowniczego na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Krakowie, ul. Miodowa 36
- zakup szafek i przyborów do mycia zębów, przeprowadzenie zajęć nt higieny jamy ustnej,
wykonanie remontu świetlicy szkolnej.
Rozliczone na podstawie faktur, umowa o współpracy nr 1/11/2015 zawarta w dniu
10.11.2015 z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Krakowie.

7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
Fundacja nie prowadziła w roku 2015 działalności gospodarczej.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody ogółem: 4.250,04 zł
W tym:



Z darowizn: 18 468,10 zł darowizna pieniężna i 351,29 zł darowizna rzeczowa
Z innych źródeł:
o Odsetki bankowe 0,18 zł
o pozostałe przychody 0,02 zł

8) Informacje o poniesionych kosztach:
Koszty ogółem: 13879,11 zł
W tym:


Na realizację zadań statutowych 6663,35 zł



Administracja:
o
o
o
o
o



Usługi obce 469,30 zł(w tym zaliczone do kosztów realizacji zadań statutowych 61,50 zł)
Podatki i opłaty 140 zł
Wynagrodzenia 3 297 zł
koszty administracyjne 23,25 zł
WF roku ubiegłego : strata 3224,71 (zaliczona do kosztów realizacji zadań statutowych)

Pozostałe koszty: 3224,71 zł

9) Informacje o osobach zatrudnionych:
Fundacja nie zatrudnia pracowników na stałą umowę o pracę.
10) Informacje o wynagrodzeniach:
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 3 297,00 zł
W tym:





wynagrodzenia: nie miało miejsca
nagrody: nie miało miejsca
premie: nie miało miejsca
inne świadczenia:
o wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło: 3 572,00 zł

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
nie miało miejsca
Wynagrodzenie członków Zarządu: nie miało miejsca
11) Informacja o udzielonych pożyczkach: Fundacja nie udzieliła pożyczek.
12) Informacja o posiadanym majątku:
a) Stan kont bankowych
KWOTA: 6202,75 zł
BANK: PKO BP SA Oddział 1 w Krakowie

a) Posiadane papiery wartościowe Obligacje: nie miało miejsca
Udziały: nie miało miejsca
Akcje: nie miało miejsca
b) Nabyte nieruchomości: nie miało miejsca
c) Inne środki trwałe: środki pieniężne w kasie 118,70 zł , rozliczenia międzyokresowe
kosztów 119,03 zł
d) Informacje statystyczne:
Aktywa: 6440,48 zł
Zobowiązania: 0,0 zł
13) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o
ich wynikach finansowych: Fundacja nie prowadziła w 2015 roku działalności zleconej przez
podmioty państwowe i samorządowe.
14) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym
składanych deklaracji podatkowych: Fundacja składa deklaracje podatkowe CIT 8 oraz PIT 4R
oraz terminowo realizuje zobowiązania podatkowe.
15) Informacje o kontrolach i ich wynikach: w 2015 roku nie przeprowadzono w fundacji żadnych
kontroli.

W załączeniu:
Odpisy uchwał zarządu fundacji.

Uchwała Zarządu Fundacji Wspierania Aktywności Społecznej Per Aspera w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego za rok 2014 z dnia 30.06.2015r.
Uchwała Zarządu Fundacji Wspierania Aktywności Społecznej Per Aspera w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji składników majątku Fundacji za rok 2014 z dnia 02.01.2015r.

Odpisy uchwał Rady fundacji.
Uchwała Rady Fundacji Wspierania Aktywności Społecznej „Per Aspera” w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego za rok 2014 z dnia 30.06.2015r.

