
Warszawa 16.07.2012

Fundacja im. Darii Trafankowskiej
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Fundacji im. Darii Trafankowskiej za rok 2011

I. Dane rejestracyjne
Fundacja im. Darii Trafankowskiej, 00-536 Warszawa, Al. Ujazdowskie 45
Adres e-mail: fundacjadaria@gmail.com
Data sporządzenia statutu 24.01.2007
KRS0000277594
Data rejestracji w KRS02.04.2007
Regon 141052401

Członkowie Zarządu
- Dorota Elżbieta Landowska - Prezes (cały rok)
- Joanna Ciszewska - Wiceprezes (do dnia 01.06.2011r.)
- Katarzyna Stępkowska-Zbonik - Wiceprezes (od dnia 01.06.2011r.)
- Maria Jadwiga Robaszkiewicz-Kowarska - Skarbnik (do dnia 01.06.2011r.)
- Jacek Jerzy Lenartowicz - Skarbnik (od dnia 01.06.2011r.)
- Agnieszka Kotlarska-Kubotz - Członek Zarządu (do dnia 01.06.2011r.)
- Sandra Natalia Ścibor - Członek Zarządu (od dnia 01.06.2011r.)
- Katarzyna Traczyńska - Członek Zarządu (od dnia 01.06.2011r.)
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Cele statutowe Fundacji
Celem działania fundacji jest udzielanie aktorom wszelkiej pomocy, zarówno materialnej
jak i niematerialnej w ratowaniu życia i zdrowia w sytuacjach ich poważnego zagrożenia,
a także w przypadkach zdarzeń losowych i sytuacjach kryzysowych wymagających
szczególnego wsparcia.

II. Zasady formy i zakres działalności statutowej Fundacji z podaniem realizacji
celów statutowych

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:



- gromadzenie środków materialnych, pieniężnych oraz rzeczowych przez inicjowanie
imprez dobroczynnych i charytatywnych koncertów, innych imprez artystycznych, a także
poszukiwanie sponsorów;
- propagowanie celów fundacji w środkach masowego przekazu;
- współpracę z osobami, organizacjami i instytucjami o podobnych zakresie działania w
kraju i za granicą.

III. Opis zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Odpisy uchwał Zarządu za okres sprawozdania
W załączniku nr.l

V. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem źródeł
Fundacja osiągnęła przychody:
- z działalności statutowej nieodpłatnej w wysokości: 5 425,00 zł

w tym z 1% w wysokości: 2 975,00 zł
- pozostałe przychody w wysokości: 4 608,62 zł

VI. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez Fundację w ramach
celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych.

VII. Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej w 2011r.

VIII. Informacja o poniesionych kosztach Fundacji w 2011r.
Fundacja poniosła w 2011 roku koszty:
Na realizację celów statutowych: 12475,93 zł w tym:
- zużycie materiałów i energii: 182,89 zł
- usługo obce: 3 054,62 zł
- podatki i opłaty: 710,50 zł
- wynagrodzenia: 6826,00 zł
- świadczenia dla pracowników: 898,42 zł
- pozostałe koszty: 803,50 zł
Koszty administracyjne: 738,00 zł.
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IX. Zatrudnienie w Fundacji
Fundacja od października 2011 roku zatrudniała jednego pracownika na podstawie
umowy o pracę.

X. Wynagrodzenia osobowe w Fundacji
Fundacja wypłaciła łączną kwotę wynagrodzeń w wysokości 6 826,00 zł.

XI. Roczne wynagrodzenie członków zarządu
Członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia za pracę.



XII. Wynagrodzenia z umów zleceń
Fundacja w 2011 roku wypłaciła z umowy zlecenia wynagrodzenie
w wysokości 1 500,00 zł brutto.

XIII. Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne
Fundacja nie udzieliła żadnej pożyczki pieniężnej.

XIV. Rachunki bankowe Fundacji
Fundacja w 2011 roku posiadała 3 rachunki bankowe w KREDYTBANK S.A. ul. Foksal 16,
00-372 Warszawa; stan na 31.12.2011r.:
- rachunek depozytowy: 128 27550 zł;
- rachunek pomocniczy: 2435,01 zł;
- rachunek bieżący: 396,95 zł.

XV. Obligacje nabyte przez Fundację
Fundacja nie nabyła żadnych obligacji.

XVI. Objęte udziały lub nabyte akcje w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem
tych spółek

Fundacja nie objęła żadnych udziałów ani nie nabyła żadnych akcji.

XVII. Nabycie nieruchomości
Fundacja nie nabyła żadnej nieruchomości.

XVIII. Nabycie pozostałych środków trwałych
Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.

XIX. Wartość aktywów Fundacji
Wartość aktywów Fundacji wyniosła 131 279,11 zł.

XX. Wartość zobowiązań Fundacji
Zobowiązania Fundacji zamknęły się kwotą 855,80 zł.

XXI. Działalność zlecona Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz
wynik na tej działalności

Fundacja nie otrzymała żadnych zleceń.
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XXII. Rozliczenie Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
Fundacja opłaciła podatek od wynagrodzeń w kwocie 1445,00 zł.

XXIII. Składane deklaracje podatkowe
Fundacja składała deklaracje roczne PIT-4R, ClT-8.
W roku 2011 nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji.


