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Fundacja im. Darii Trafankowskiej
Al. Ujazdowskie 45

Warszawa, 31 marca 2011

00-536 Warszawa

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Darii Trafankowskiej za rok 2010

1. Fundacja im. Darii Trafankowskiej została powołana do istnienia przez Związek
Zawodowy Aktorów Polskich z siedzibą w Warszawie aktem notarialnym
sporządzonym przez Stefana Wiśniewskiego notariusza w Warszawie w dniu 24
stycznia 2007 roku (Repertorium A nr 843/2007). Zgodnie z obowiązującymi
przepisami została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 kwietnia 2007
roku pod numerem 0000277594.
Fundacja posiada REGON- 141052401
W 2010 roku Fundacja im. Darii Trafankowskiej
Publicznego.

uzyskała status Organizacji Pożytku

Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 45.
W 2010 roku członkami zarządu byli:
Dorota Elżbieta landowska - Prezes
Joanna Ciszecka - Wiceprezes
Maria Jadwiga Robaszkiewicz-Kowarska - Skarbnik
Agnieszka Kotlarska-Kuborz - Członek Zarządu
2. 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 sytuacji
kryzysowych wymagających szczególnego wsparcia.
Fundacja realizuje swój cel poprzez:
- gromadzenie środków materialnych, pieniężnych oraz rzeczowych przez inicjowanie
imprez dobroczynnych i charytatywnych koncertów, innych imprez artystycznych, a
także poszukiwanie sponsorów;
- propagowanie celu Fundacji w środkach masowego przekazu;
- współpracę z osobami, organizacjami i instytucjami o podobnym zakresie działania
w kraju i za granicą.
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3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Teksty uchwał Zarządu Fundacji im. Darii Trafankowskiej
W okresie sprawozdawczym odbyło się pięć protokołowanych posiedzeń Zarządu
oraz wiele spotkań roboczych. Odpisy tekstów uchwał w załączniku.
5. Przychody z działalności statutowej
42 698,57 zł w tym:

Fundacji w okresie sprawozdawczym wyniosły:

- Darowizny od Firm:
36500,00 zł
- Darowizny od Osób Prywatnych:
1145,00 zł
- Odsetki bankowe (przychody finansowe): 5044,57 zł.
6.

Koszty działalności poniesione zostały na:
- realizację celów statutowych:
43153,67 zł
- opłaty bankowe:
972,50 zł
- koszty biurowe:
0,00 zł
- usługi obce:
2673,65 zł
3600,00 zł.
- wynagrodzenia:

7.
a) Fundacja w 2010 roku nie zatrudniała osób z tytułu umowy o pracę;
b) W okresie sprawozdawczym brak było wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o
pracę;
c) W okresie sprawozdawczym brak było wypłat wynagrodzeń Członkom Zarządu;
d) Fundacja w 2010 roku zatrudniała jedną osobę na umowę zlecenie do obsługi
e)
f)

g)
h)
i)
j)

księgowej;
Fundacja nie udzielała pożyczek;
Fundacja posiada trzy rachunki bankowe w KREDYTBANK S.A. UL. Foksal 16, 00372 Warszawa. Stan na 31.12.2010 wynosił: 133627,55 zł:
- rachunek depozytowy:
131 667,07 zł
- rachunek pomocniczy:
91,61 zł
- rachunek bieżący:
1868,87 zł.
W okresie sprawozdawczym nie nabyto żadnych akcji i obligacji;
Nie nabyto żadnych nieruchomości;
Fundacja nie posiada środków trwałych;
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 15 000,00 zł (słownie:
piętnaście tysięcy złotych), wniesiony przez Fundatora oświadczeniem woli
o ustanowieniu

Fundacji oraz środki finansowe nabyte w toku jej działania.

Wartość aktywów Fundacji to: 133 728,61 zł, przy czym są to wyłącznie aktywa
obrotowe (środki pieniężne).
8.

Fundacja na dzień 31 grudnia 201Oroku posiadała zobowiązania krótkoterminowe
wysokości: 124,99 zł wobec jednego kontrahenta. Zobowiązanie to zostało
uregulowane w styczniu 2011 roku.
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Na dzień 31 grudnia 2010 roku Fundacja nie osiadała zobowiązań wobec ZUS
i Urzędu Skarbowego.
9. W roku 2010 fundacja składała następujące deklaracje podatkowe:
oraz ClT-8.

PIT-ll,

PIT-4R

10. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez
podmioty państwowe i samorządowe.

11. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana

kontrola.
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