SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012
OGÓLNOPOLSKA FUNDACJA DORADCÓW PODATKOWYCH
Nazwa i siedziba :

OGÓLNOPOLSKA FUNDACJA DORADCÓW PODATKOWYCH
40-950 Katowice ,Plac Grunwaldzki 8-10, lok.130
NIP: 9542737150

Podstawowy przedmiot działalności według PKG (2007):

Szczególna forma prawna:
Własnośd:
Organ Rejestrowy i numer ewidencyjny:

Działalnośd pozostałych organizacji
członkowskich , gdzie indziej nie
sklasyfikowanych
48 Fundacja
Krajowe osoby prawne
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód
VIII Wydział Gospodarczy KRS
16.03.2012r.
0000414076
Rejestr Stowarzyszeo, innych
organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej

Data wpisu :
Numer KRS :

Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:

242919951

1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji:
Pomoc społeczna realizowana poprzez:
Pomoc finansowa i rzeczową doradcom podatkowym i członkom ich rodzin znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, w tym zdrowotnych,
Pomoc finansowa i rzeczową byłym doradcom podatkowym i członkom ich rodzin
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, w tym zdrowotnych,
Podnoszenie wiedzy ekonomicznej i prawnej społeczeostwa szczególnie poprzez
kształtowanie wiedzy o podatkach oraz obowiązujących systemach podatkowych polskich,
innych paostw członków Unii Europejskiej oraz paostw, w których znajdują się największe
skupiska polonijne,
Działalnośd naukową, naukowo-techniczną, oświatową, w tym również polegająca na
kształceniu studentów, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska,
wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz
zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz kultu religijnego.
Dla realizacji celów statutowych Fundacja może:
Prowadzid działalnośd pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną,
Organizowad zbiórki pieniężne,
Organizowad imprezy artystyczne, kulturalne i sportowe,
Organizowad szkolenia, sympozja i konferencje naukowe,
Współpracowad i wymieniad doświadczenia z zagranicznymi organizacjami i środowiskami
zajmującymi się: doradztwem podatkowym, rachunkowością oraz prawem podatkowym lub
pragnącymi zdobyd taka wiedzę w odniesieniu do polskich uwarunkowao,
Prowadzid działalnośd gospodarczą: edukacyjną, wydawniczą, w zakresie pozyskiwania
pożytków z posiadanego majątku.
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2. Członkowie zarządu (funkcja, imię i nazwisko):
Prezes zarządu – Jacek ZAWADKA
Członek zarządu – Danuta CELEDA-KAPELA
Członek zarządu – Beata MYGA
Członek zarządu – Maciej SZYMIK
3. Rada Fundacji (imię i nazwisko, funkcja):
Małgorzata FILA – przewodnicząca
Dariusz BAM – członek
Magdalena BOCHEN – członek
Barbara KARABIN – członek
Katarzyna MARZEC – członek
Grażyna Nelip – członek
Małgorzata NOWAK – członek
Jerzy RACHWAŁ – członek
Barbara RAJCHMAN – członek
Krystyna STASIEWICZ – członek
Marzena STĘPIEO – członek
4. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2012 – 31.12.2012.
OGÓLNOPOLSKA FUNDACJA DORADCÓW PODATKOWYCH, zwana dalej Fundacją, została
zarejestrowana w KRS 16.03.2012.
Wkład Fundatorów wynosi 5 600,00 zł i stanowi w całości fundusz założycielski.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Fundacja uzyskała przychody na działalnośd statutową wyłącznie z tyt. darowizn, na łączną sumę
43 270 ,00 zł.
Koszty poniesione na działalnośd statutową i administracyjną:
Zgodnie z działaniami statutowymi Fundacja udzieliła pomocy dla 2 osób na wartośd
ogółem 24 670 zł (20 670,00 zł na oprotezowanie, rehabilitację i leczenie osobie po
amputacji obu nóg oraz 4 000,00 zł na leczenie sanatoryjne osobie po chorobie
nowotworowej).
Koszty administracyjne poniesione w 2012r. wynosiły łącznie 1 371,30zł.
40,00 zł materiały biurowe (pieczątka),
672,79 zł usługi obce:
13,00 zł usługi bankowe
34,00 zł znaczki pocztowe
439,69 zł najem lokalu
123,00 zł domena internetowa
63,10 zł biurowe (1,60 zł kserokopie dokumentów, 61,50 zł usł. rachunkowe)
1 202,68 zł podatki i opłaty:
430,00 zł opł. KRS
772,68 opł. za akt notarialny, odpisy aktu, pełnomocnictwa,
532,31 zł wynagrodzenia ( zlecenie 450,00 zł + 82,31 ZUS zleceniodawca)
Środki trwałe: nie posiada
Wartości niematerialne i prawne: nie posiada
Inwestycje: nie posiada
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Wartośd aktywów na dzień 31.12.2012r. wynosi 21 948,16 zł.
Są to aktywa obrotowe: środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym ( 21 948,16 zł na rach.
bankowym i 54,69 zł w kasie).
Na dzieo 31.12.2012r. Fundacja nie posiada należności.
Na zobowiązania figurujące w bilansie wg. stanu na dzieo 31.12.2012r. w wysokości 338,92 zł
składają się następujące pozycje dotyczące wyłącznie zobowiązao bieżących wobec budżetu:
Podatek dochodowy: (CIT8): 144,00 zł
Podatek od zlecenia: (PIT4): 26,00 zł
ZUS: 168,32zł ( ZUS 51: 132,53, ZUS 52: 35,94 zł, ZUS 53: 0,45 zł)
Fundacja nie zatrudnia osób.
Członkowie zarządu i rady fundacji nie pobierają wynagrodzeo za swoją pracę na rzecz Fundacji.
Fundacja zawarła umowę zlecenie na obsługę biurową, z tego tytułu poniesiono koszt w wysokości
532,31 zł (450 zł zlecenie brutto + 82,31 zł ZUS zleceniodawca).
Fundacja:
nie udzieliła ani nie zaciągała pożyczek,
nie lokowała pieniędzy na rachunkach bankowych,
nie nabywała obligacji, akcji ani udziałów w spółkach prawa handlowego,
nie nabywała nieruchomości,
nie wykonywała zadao zleconych przez podmioty paostwowe i samorządowe

W Fundacji nie była przeprowadzana kontrola przez organy bądź instytucje zewnętrzne.

Sporządzono:
Katowice, dnia czwartek, 19 grudzieo 2013r.

Danuta Celeda – Kapela
………………………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

Jacek Zawadka
………………………………………………………………………………
(Prezes Zarządu)

Danuta Celeda – Kapela
………………………………………………………………………………
(Członek Zarządu)
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