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SPRAWOZDANIE
ZDZINŁN,NoścI FUNDAC JI ZA2016

RoK

CALEI\DIJLA F'undacja in.MGR.FARMACJI WIESŁAWY F't RTAK z siedzibąw Łodzi

została
powołana aktem notarialnym w dniu 19.12.2011 roku.
Do Krajowego Rejestru Sądowego zostńawpisanaw dniu 16.12.2011 roku.
Numer KRS 0000404936
Numer REGON 101330854
Siedziba Fundacji mieści sie wŁodzi ul.Wólczńska 37

7if7

Dane cżonków zarz$u Fundacj i:
-Prezes - Iwona Kołaczynska-'Wyszogr odzka

-f.r,- ę n
ad!

cele statutowe

Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalnosci w zakresie ochrony zdtońaoraz
ratowania ryciaw tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze prozdrowotnym,
edukacyjnym oraz charytatyvmym w tym również poprzezdofinansowanie zakupu leków i sprzętu
rehabilitacyj nego, doradźwo farmaceuĘczre.
Zasady, fo.-y i zakres działalnościstatutowej z podąniem rcalŁacjicelów statutowych a także opis
głównych zdarzeńprawnych wjej działatnościo skutkach finansow}ch
W 2016 roku Fundacja osiągneła przychody od darczyńców w wysokości108.095,35 zł

Informacja o strukfirze kosźów:
1

.Kosz§ reatizacji zadń statutowych : 7 7.473,19

-

Z.Kosńy administracyj ne

artykŃy farmaceutyczre
darowizry
innę

:

kosźy

39.50t,57

- cTyLsz
- usfuga księgowa
- kosźy bankowe

-

: 57.466,57
: 4.000,00
: 10.006,62

opła§ sądowe i

:2.952,00

:
skarbowe

- wynagrodzenie
- pozostałe usfugi obce
- materia§ biurowe

2.952,00
= 29,30

:444,00
:31.439,10

:

:

I.607,97
77,20

Wysokośćrocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlęceńa:24.295,10 zł

:

7

.1

44,00

ń

Sprawozdanie Fundacji obejmuje okres od 01.01.20I6-3t.12.2016 roku
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie rcalizowałaodpłatnie żadnychświadczeńwramach
celów statutowych, nie udzielała równiez poĘczek
Fundacj a w okresie sprawozdawc zym

ńe ptowńztła działalnościgospodarczej.

Nadzień 31.12,2016 rokFundacjanieposiadaskładnikowmajątku zaliczanychdo środków
trwałych i wartościniematerialnycjh i prawnych.

Posiadane aktywa to środkipienięzne, wykazane w wartościnominalnej zgoc{nig z ewidencja
księgową.

Zobowięańa krótkoterminowe występujace w bilansie w wysokości11.888,20 ń vłyrrkają
z faktur zakupu z terminem płatrościna miesiąc sĘczeń2017roku, zobowiązanie z Ęrtułu
podatku od wynagr odzęń.
Wszystkie zobowiązańa zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2017 toląl
Fundusz statutowy jednos&i wynosi 2.000,00 ńizostńutworzony zwpłaĘ fundatora.

V/ynik finansowy Fundacji- nńwyikaprzychodów nad kosźami = 26.9ż4,94 ń

Na dzień 31.12.2016 roku nie łvystępują należnościpodatkowe.
Za 2016 rok Fundacj a zobowięanabyła do złożeńa deklarcji CIT

8

W 2016 roku Fundacja nie podlegała kontrolom.
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