Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2019
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.
Podstawa prawna:
− ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491),
− rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 36).
1.

Dane fundacji.

Nazwa fundacji

FUNDACJA MORZE AKTYWNOŚCI

Siedziba i adres

Kołobrzeska 5-7; 80-390 Gdańsk
Kołobrzeska 5-7; 80-390 Gdańsk

Adres do korespondencji
E-mail

KONTAKT@MORZEAKTYWNOSCI.ORG

Telefon

660403330

REGON

36812162600000

Data wpisu do KRS

2017-08-29

Nr KRS

0000692368

1.1

Dane członków zarządu fundacji.
Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Kamila Błaszczyk

Prezes Zarządu

-

-

Formularz sprawozdania z działalności fundacji – ułatwiający przygotowanie materiału

1.2

Cele statutowe fundacji.

Celem Fundacji jest realizacja celów społecznie i gospodarczo użytecznych zgodnych z
podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, takich jak: wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, działalność na rzecz
dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci, rozwój nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania, promocji i organizacji wolontariatu, ekologii i
ochrony zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego, działalność charytatywna, ochrona i promocja
zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych, ratownictwo i ochrona ludności, działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie i ochrona wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój
demokracji, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

2.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych.

W roku 2019 Fundacja dokonała następujących akcji:
1. Maj- wrzesień – wsparcie Biegowego Grand Prix Dzielnic Gdańska – imprezy
biegowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
2. Lipiec – wsparcie charytatywnego turnieju siatkówki organizowanego przez
Pomorskie Hospicjum dla Dzieci
3. Grudzień – Akcja Mikołajki – ufundowanie prezentów (głównie sprzętu
sportowego) dla podopiecznych Polskiego Towarzystwa Walki z
Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku
4. Grudzień - Organizacja konkursu grantowego „Sportowy Gdańsk” dla szkół i
klubów sportowych kształcących dzieci

2.1

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.

Środki na działalność Fundacji pozyskiwane były z darowizn i odsetek od lokowanych
bieżących nadwyżek. Środki wydawane były na realizację przeprowadzonych akcji,
utrzymanie strony internetowej wraz z domeną. Na utrzymanie strony internetowej 615 zł,
na promocję 45 zł, na organizację i przebieg wydarzeń 6985,78 zł, na opłaty sądowe 150 zł.
Z darowizn otrzymano 11741,36 zł. Z odsetek otrzymano 101,70 zł.

3.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

4.

Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreślić).

w załączeniu przekazuję odpisy uchwał zarządu fundacji
podjętych w analizowanym okresie sprawozdawczym
w ilości 1 szt.

Zarząd nie podejmował
uchwał.

Załącznik nr 1 – Uchwała zarządu Fundacji Morze Aktywności w sprawie ustalenia nowego adresu Fundacji

5.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
oraz formy płatności.
Forma płatności:

Wysokość uzyskanych przychodów:

Przelew

Gotówka

Inne
(wskazać jakie)

ogółem:

11 843,06

0,00

0,00

a) ze spadku:

0,00

0,00

0,00

b) z zapisu:

0,00

0,00

0,00

c) z darowizn:

11 741,36

0,00

0,00

d) ze środków publicznych, w tym:

0,00

0,00

0,00

- z budżetu państwa:

0,00

0,00

0,00

- z budżetu gminy:

0,00

0,00

0,00

e) z innych źródeł (wskazać jakie):

101,70
odsetki

- 0,00

0,00

f)

informacja o wysokości odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację
w ramach celów statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń):

Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń

g)

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wynik finansowy tej
działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:

n.d.

6.

Informacja o poniesionych kosztach z wyodrębnieniem formy płatności.
Forma płatności:

Wysokość poniesionych kosztów:

Przelew

Gotówka

Inne
(wskazać jakie)

ogółem:

7 795,78

0,00

0,00

a) na realizację celów statutowych:

6 985,78

0,00

0,00

765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- inne (wskazać jakie):

765,00 –
strona
internetowa,
poczta e-mail
oraz opłaty
sądowe

0,00

0,00

c) na działalność gospodarczą:

0,00

0,00

0,00

d) pozostałe koszty (wskazać jakie):

45,00 promocja

0,00

0,00

b) na administrację:
- czynsz:
- opłaty telefoniczne:
- opłaty pocztowe:

7.

Dane w następującym zakresie:

7.1

Zatrudnienie w fundacji.

Liczba osób zatrudnionych:
a) ogółem:
b) wg zajmowanych stanowisk:

0

stanowisko:

liczba osób zatrudnionych:

c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0
stanowisko:

liczba osób zatrudnionych:

7.2

Wynagrodzenia.

7.2.1

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację.
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej

0,00 zł

Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym
7.2.2 wyłącznie działalnością gospodarczą.
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)

0,00 zł

7.2.3

0,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia.

7.3

Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.
(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków
przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich udzielenia)

Nie udzielono

7.4

Kwoty zgormadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone
w gotówce.

Nazwa banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej:
Nest Bank
Nest Bank – konto oszczędnościowe
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. – konto oszczędnościowe

3661,65 zł
8310,26 zł
280,26 zł
4010,76 zł

Kwoty zgromadzone w gotówce:

0,00 zł

7.5

Kwota:

Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

n.d.

7.6

Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych
na to nabycie.

n.d.

7.7
n.d.

Nabyte pozostałe środki trwałe.

7.8

Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.

n.d.

8.

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz
o wyniku finansowym tej działalności.

Nie było takiej działalności

9.

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu
podatkowych, a także informacja w sprawie
podatkowych.

ciążących zobowiązań
składanych deklaracji

n.d.

10.

NIE

Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją obowiązaną
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655, 1798
i 2088).

11.

Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy
płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które
wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.
Data operacji:
-

12.

Kwota operacji:
-

Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana kontrola oraz
jej wyniki.

NIE

…………………………………
miejscowość, data

…………………………………

…………………………………

podpis członka zarządu fundacji*

podpis członka zarządu fundacji*

*UWAGA!
Sprawozdanie winno być przekazane w formie pisemnej oraz podpisane przez co najmniej
dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

