SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
FUNDACJI PIOTRA PIĄTKOWSKIEGO NA RZECZ LUDZI POKRZYWDZONYCH PRZEZ LOS
„SANATUS”
ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

1. Dane rejestracyjne fundacji:
a) Nazwa fundacji: FUNDACJA PIOTRA PIĄTKOWSKIEGO NA RZECZ LUDZI POKRZYWDZONYCHPRZEZ LOS
„SANATUS”,
b) Siedziba i adres fundacji: Mąkoszyn 51/1, 62-619 Sadlno, powiat koniński, woj. wielkopolskie,
c) Adres do korespondencji: Mąkoszyn 51/1, 62-619 Sadlno,
d) Adres poczty elektronicznej: fundacja-sanatus@wp.pl,
e) Data wpisu w KRS: 09.08.2012r (KRS w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS,
f) Numer KRS: 0000429308,
g) Numer statystyczny REGON: 302188895,
h) Numer NIP : 6652989951 nadany przez Urząd Skarbowy w Koninie,
i) Rachunek bankowy Fundacja posiada w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim
Nr 85 9496 0008 0006 1287 2000 0001,
j) Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym nr 2341/2012 ,Rep.A w dniu 05.06.2012,
k) Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji:
Prezes Zarządu – Piotr Piątkowski
Wiceprezes – Janina Piątkowska
Wiceprezes – Urszula Światowa
2)Określenie celów statutowych fundacji:
a/promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych,
b/fundowanie stypendiów socjalnych lub naukowych dla niepełnosprawnych i zdrowych
uczniów studentów lub słuchaczy,
c/udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
d/finansowe wspieranie osób kształcących lub szkolących się w kierunku rehabilitacji osób
niepełnosprawnych lub chorych,
e/ aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności
rehabilitacyjnej,
f/ inicjowanie lub wspieranie działalności naukowo-badawczej lub popularno-naukowej w
zakresie teorii lub praktyki rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych lub chorych,
g/ wsparcie materialne niepełnosprawnych w zakupie urządzeń rehabilitacyjnych,
h/ udzielanie wsparcia finansowego niepełnosprawnym i chorym w pokryciu kosztów
turnusów rehabilitacyjnych, rehabilitacji domowej oraz wszelkich kosztów z tym
związanych,
i/prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub chorych pomoc w adaptacji
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pomieszczeń na cele rehabilitacyjne oraz w usprzętowieniu i wyposażeniu ośrodków,
gabinetów rehabilitacyjnych,
j/wsparcie materialne osób niepełnosprawnych lub chorych w zakresie urządzeń
rehabilitacyjnych oraz ułatwiających godną egzystencję.
k/niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
l/działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych,

Ł/ budowa infrastruktury dla potrzeb niepełnosprawnych, w szczególności zaś budynków lub budowli dla
potrzeb hipoterapii, budowa parkingu dla niepełnosprawnych, placu zabaw, zaplecza socjalnego oraz
mieszkaniowego dla pracowników fundacji oraz kadry zarządzającej fundacją.
3)Rok podatkowy i rok obrotowy Fundacji trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
Jako pierwszy od powstania Fundacji rok obrotowy trwa od 09.08.2012 do 31.12.2013.
4.Realizacja celów statutowych w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014
W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 Fundacja prowadziła szereg spraw związanych z realizacją
celów statutowych. W dalszym ciągu Fundacja poszukiwała darczyńców w celu zgromadzenia środków
pieniężnych na realizację celów statutowych. Fundacja wysłała wiele listów z apelami o wsparcie
fundacji.
W wyniku tych działań Fundacja otrzymała darowizny w łącznej kwocie 802zł.
Darowizny te były otrzymane na cele statutowe Fundacji ze wskazaniem celu przeznaczenia.
Darowizny pieniężne na rzecz Fundacji przekazało łącznie 5 osób fizycznych na łączną kwotę 734 zł
oraz 1 osoba przekazała darowiznę rzeczową na wartość 68zł.
Fundacja z otrzymanych darowizn oraz z nadwyżki przychodów nad kosztami z roku ubiegłego w kwocie
12.134,40zł zrealizowała następujące cele:
- przekazała odzież dla biednej rodziny,
- dofinansowała zakup okularów dla potrzebującego, będącego w złej sytuacji materialnej,
- sfinansowała pobyt na turnusie rehabilitacyjnym dla podopiecznego,
- przekazała paczkę żywnościową dla biednej rodziny,
- przekazała darowiznę na rzecz Fundacji POMÓŻ I TY .
5. Uchwały Zarządu- w roku 2014 :
Uchwała Zarządu z dnia 15.03.2014 zatwierdzająca sprawozdanie finansowe Fundacji za okres 09.08
2012 – 31.12.2013
Uchwała Zarządu z dnia 15.03.2014 o przeniesieniu wyniku finansowego Fundacji na rok 2014
Uchwała w sprawie wyboru Zarządu z dnia 09.08.2014
Uchwała o zmianie Statutu z dnia 26.08.2014
Uchwała o powołaniu Rady Fundacji 26.08.2014
Uchwała o zmianie Statutu z dnia 28.10.2014
Uchwała o powołaniu Rady Fundacji 29.10.2014
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6. W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 Fundacja uzyskała przychody w łącznej kwocie 12936,40 zł
w tym :
- przychody z tytułu nadwyżki przychodów nad kosztami z roku ubiegłego - 12134,40
- przychody działalności statutowej 802,00
- przychody finansowe (odsetki)
13,05
7. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
8. W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 Fundacja poniosła koszty w łącznej kwocie 3067 zł, w tym:
- koszty realizacji zadań statutowych - 3067 zł.
9. Zatrudnienie:
Fundacja nie zatrudniała osób na umowy o pracę ani na umowy cywilno-prawne.
10. Wynagrodzenie wypłacane w fundacji:
Fundacja nie poniosła żadnych kosztów wynagrodzeń .
Członkowie zarządu nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia.
11. Dane o udzielanych pożyczkach:
Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
12. Dane o rachunkach bankowych:
Na dzień 31.12.2014 stan środków pieniężnych na koncie w Banku Spółdzielczym w Kowalewie
Pomorskim wynosił 12 382,45 zł
13. Dane o aktywach trwałych:
Fundacja nie nabyła obligacji, nie objęła udziałów, nie nabyła nieruchomości ani środków trwałych.
14. Dane o aktywach obrotowych:
Na aktywa obrotowe składają się środki pieniężne na rachunku bankowym w Banku
Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim, które na dzień 31.12.2014 wynosiły 12 382,45 zł.
15. Fundusze własne na dzień 31.12.2014 wynosiły 12 382,45 zł , z tego 2.500 zł to fundusz
statutowy i 9 882,45 to nadwyżka przychodów nad kosztami za okres podatkowy od
01.01.2014 do 31.12.2014 (przeznaczona na realizację celów statutowych w roku następnym).
16. Dane o zobowiązaniach:
Fundacja nie posiada na dzień 31.12.2014 żadnych zobowiązań.
17. Działalność zlecona fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe –nie wystąpiła.
18. Zgodnie ze statutem Fundacji, pierwszy rok podatkowy trwał od 09.08.2012 do 31.12.2013.
Bieżący rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Za ten okres obrotowy Fundacja sporządziła sprawozdanie finansowe oraz CIT 8.
19. W 2014 roku nie było żadnej kontroli w Fundacji.
Mąkoszyn, dnia 28.02.2015

podpisano

Piotr Piątkowski
Prezes Zarządu

3

