Fundacja Ogród Serca
Kasprzaka 7/9
91-078 Łódź
NIP: 947-19-59-066

Łódź, 28.12.2017r.

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI OGRÓD SERCA W ŁODZI ZA ROK 2016
Stosownie do § 2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.) Fundacja Ogród Serca składa sprawozdanie:
1. nazwa: Fundacja Ogród Serca
- adres: ul. Kasprzaka 7/9, 91-078 Łódź
- data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 17.12.2008
- numer KRS-u: 0000319975
- numer identyfikacyjny REGON: 100613449
- Członkowie zarządu fundacji:
Monika Kowner - Prezes fundacji, zam. ul. Romanowska 55D/30, 91-174 Łódź.
Jan Hereziński - Członek Zarządu ul. Romanowska 55D/26, 91-174 Łódź.
- Członkowie rady fundacji: Wiesława Borowska i Iwona Komorowska.
- Celem fundacji jest w szczególności:

promocja integracji społecznej;

rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

pomoc wspomagająca rozwój domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów
samotnej matki;

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych;

ochrona i promocja zdrowia;

działalność charytatywna;

promocja i organizacja wolontariatu;

działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu;

organizowanie działań sportowych dla osób niepełnosprawnych;

wzmacnianie lokalnych oraz międzynarodowych zespołów sportowych oraz ochrony sportowego dziedzictwa
kulturowego;

promowanie i szerzenie wiedzy na temat strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) (Corporate Social
Responsibility) i zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do kultury fizycznej i sportu.

integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób
niepełnosprawnych.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń
prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Fundacja zamknęła 2016 rok sumą bilansową w kwocie 24906,36 pln, na którą składają się aktywa obrotowe w kwocie
24906,36 pln oraz fundusz statutowy w kwocie 1022,00pln, wynik finansowy netto 21584,36 pln. Dochodami z działalności
statutowej były darowizny od członków zarządu w kwocie 3376,00 pln, przychody z 1% w kwocie 4266,00 pln, przychody
z działalności gospodarczej w kwocie 21800,00 pln, nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych w kwocie 2212,33
pln. Koszty 1% wynosiły 1974,60 pln. Wynik finansowy na działalności statutowej nieodpłatnej wyniósł 6402,66 pln. Wynik
finansowy na działalności odpłatnej wyniósł zero pln. Wynik finansowy na działalności gospodarczej wyniósł 17484,70 pln.
Koszty administracyjne kształtowały się na poziomie 1477,07 pln.
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Fundacja Ogród Serca przystąpiła do projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze
środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne Działanie IX.3. Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie
9.3.1. Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej. W dniu 16 grudnia 2016 roku zatrudniła osobę niepełnosprawną na
stanowisko Redaktor Naczelny, w związku z powyższym otrzymała wsparcie pomostowe i finansowe na realizację tego celu.
Procentowy stosunek przychodu z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi 2,21.
Otrzymana dotacja w wysokości 21800,00 pln na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia fundacji oraz na refundację
kosztów zatrudnienia nie stanowi przychodów podatkowych i nie jest wynagrodzeniem za sprzedawane usługi/towary, lecz
wsparciem na uruchomienie tej działalności.
Fundacja przewiduje dalszy rozwój działalności oraz większą współpracę z innymi podmiotami z obszaru trzeciego sektora,
w zakresie m.in. wspólnego aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz ze środków
miejskich..
3. W dniu 05.12.2016 roku fundacja została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i
rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wydawania czasopism i pozostałych periodyków.
4. Odpisy uchwał zarządu.
Zarząd podjął w 2016 roku uchwałę o zmianie statutu i przyjęcia jego tekstu jednolitego. Kserokopia uchwały z dnia
21.11.2016r. w załączeniu.
5.Wysokość uzyskanych przychodów :
 darowizny w kwocie 3376,00 pln, w tym od osób fizycznych w kwocie 3376,00 pln;
 darowizny z 1 % w kwocie 4266,00 pln;
 przychody z działalności gospodarczej w kwocie 21800,00 pln;
 przychody z działalności statutowej odpłatnej w kwocie 0,00pln;
 nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych w kwocie 2212,33 pln;
 pozostałe przychody operacyjne w kwocie 10,00 pln.

6. koszty:
 działalności statutowej nieodpłatnej – 0,00 pln;
 działalności statutowej odpłatnej – 0,00 pln;
 administracyjne – 1477,07 pln w tym: usługi obce w kwocie 1328,96 pln oraz pozostałe koszty w kwocie 148,11
pln;
 1 % w kwocie 1974,60 pln;
 koszty działalności gospodarczej w kwocie 4315,30 pln;.
 pozostałe koszty operacyjne – 2295,00 pln;
 koszty finansowe – 18,00 pln.
7. Dane o:
a. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 1 osoba zatrudniona w działalności gospodarczej jako REDAKTOR
NACZELNY.
b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej :
wynagrodzenie za grudzień dla REDAKTORA NACZELNEGO zostało wypłacone w dniu 09.01.2017r.
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 - 0.
d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 0,00 pln.
e. udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: 0.
f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: na dzień 31.12.2016r. kwota 7,78 pln BGŻ S.A.
oraz kwota 20438,70 pln ALIOR BANK S.A.
g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek: 0.
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h. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: 0.
i. nabytych pozostałych środkach trwałych: 0.
j. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów
statystycznych: wartość aktywów w kwocie 24906,36 pln ( w tym środki pieniężne 24433,90 oraz 366,37 pln jako należności
krótkoterminowe, oraz rozliczenia międzyokresowe czynne w wysokości 106,09 pln), wartość pasywów w kwocie 24906,36
pln ( w tym fundusz statutowy 1022,00pln, wynik finansowy 21584,36 pln, zobowiązanie wobec pracowników w wysokości
1377,77 pln oraz zobowiązanie wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w wysokości 922,23 pln).
8. dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i
zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności: brak.
9. informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych
deklaracji podatkowych: CIT-8 za 2016r. złożono 30.03.2017r. w II US Łódź-Bałuty. Brak jest zobowiązań podatkowych.
10. w okresie sprawozdawczym 01.01.2016 - 31.12.2016r. nie było przeprowadzonej kontroli.

Monika Kowner
Prezes Fundacji Ogród Serca
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