FUNDACJA AKADEMIA EUROPEJSKA KULICE-KUELZ

SPRAWOZDANIE
z działalności fundacji
AKADEMII EUROPEJSKIEJ KULICE-KUELZ
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

sporządzone wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
(Dz. U. Nr 50 z 2001 r., poz. 529)

Szczecin, dnia 09.11.2017 r.

I. DANE REJESTROWE FUNDACJI
Stosownie do postanowień § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, dane rejestrowe
Fundacji Akademii Europejskiej Kulice-Kuelz, na dzień 09.11.2017 r., przedstawiają się
następująco:
- nazwa fundacji:
Fundacja Akademia Europejska Kulice-Kuelz
- siedziba fundacji i adres fundacji (aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty
elektronicznej, jeśli fundacja taki posiada):
Ul. Podhalańska 12/9, 70-452 Szczecin
akademiakulice@pro.onet.pl
- data i numer rejestracji w sądzie:
Data pierwszej rejestracji w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy
Rejestrowy dn. 19.07.1993 r. pod numerem 3739 (Rejestr Fundacji)
- nr KRS: 0000100524
- data rejestracji w KRS: 18.03.2002 r.
- nr identyfikacyjny w systemie regon: 810685287
- skład zarządu (imię, nazwisko, pełniona funkcja):
Lisaweta von Zitzewitz – prezes
zarządu
Ilona Zwierz – członek zarządu
- cele statutowe fundacji:
SŁUŻENIE WZRASTAJĄCEJ PO UPADKU

„REALNEGO

SOCJALIZMU” ODPOWIEDZIALNOŚCI EUROPY DLA POKOJU

ŚWIATOWEGO POPRZEZ WSPIERANIE PROCESU POJEDNANIA POMIEDZY POLSKIM I NIEMIECKIM NARODEM

II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
II.1 ZASADY I FORMY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
Fundacja realizuje wyżej wymieniony cel poprzez:
a)
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
b)
działania wspomagające rozwój demokracji i edukacji obywatelskiej;
c)
działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
d)
działalność wspomagającą rozwój gospodarczej, w tym rozwój przedsiębiorczości;
e)
ochronę dóbr kultury i tradycji.
II.2 DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI W 2016 ROKU
Działalność Fundacji Akademii Europejskiej Kulice-Kuelz w roku 2016 koncentrowała się na
następujących aktywnościach: (każdy punkt z częścią opisową)
a) organizowaniu w Berlinie seminarium polsko-niemieckiego poświęconego sprawom
konserwacji zabytków w obu krajach, prezentacji wydanych przez Fundację publikacji w
Goleniowie oraz 3 wykładów i innych wystąpień w Szczecinie i Berlinie mających na celu
upowszechnianie wiedzy o celu i działalności Fundacji, w tym i jej działalności wydawniczej

(łączna ilość uczestników: 220 osób, z tego 130 Polaków i 90 Niemców);
b) zainicjowaniu nowej serii wydawniczej pt. „Zamki i ogrody w województwie pomorskim” i
wydaniu pierwszej pozycji tejże serii poświęconej pałacowi na wodzie w Karżniczce k. Słupska
oraz przygotowaniu wydania kolejnych publikacji, które mają się ukazać w latach 2017-2018 w
ramach serii pt. „Zeszyty Kulickie”, „Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim” i
„Zamki i ogrody w województwie pomorskim”.

II.3 GŁÓWNE ZDARZENIA PRAWNE O SKUTKACH FINANSOWYCH: (każdy punkt z częścią opisową)
brak
III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(wg. wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS)

W 2016 r. Fundacja Akademia Europejska Kulice-Kuelz nie prowadziła działalności gospodarczej.
IV. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI W 2016 R.
UCHWAŁA z dnia 23.06.2016 r.
Zarząd Fundacji zatwierdza sprawozdanie finansowe
za rok 2015 w całości bez uwag.
Aktywa:
Pasywa:
ZYSK/STRATA:

30 454,32 zł
30 454,32 zł
- 2 168,91 zł

Zarząd postanawia pozostawić zysk bilansowy roku 2015 w wysokości 2.168,91 zł na
finansowanie bieżącej działalności.
(Kopia w załączeniu.)
V. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW

(z wyodrębnieniem ich źródeł np.: spadek, zapis,
darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy; odpłatnych świadczeń realizowanych przez
fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy
tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł)

W sprawozdaniu finansowym za rok 2016 Fundacja Akademia Europejska Kulice-Kuelz po stronie
przychodów zaewidencjonowała kwotę 13 795,61 PLN , w tym:
■ przychody ze spadków, zapisów, darowizn w kwocie: 0,- PLN,
■ przychody ze środków pochodzących ze źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa i
budżetu gminy) w kwocie: 0,- PLN,
■ przychody z odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń (jeżeli prowadzono działalność
gospodarczą) w kwocie: 0,- PLN
■ odsetki w kwocie: 0,- PLN,
■ pozostałe przychody operacyjne w kwocie: 13 795,61 PLN, obejmujące przychody:
- w równowartości amortyzacji majątku trwałego nabytego ze środków bezzwrotnej pomocy
zagranicznej 0,- PLN,
- w równowartości innych kosztów operacyjnych finansowanych ze środków bezzwrotnej
pomocy zagranicznej 10 570,07 PLN,
- inne przychody, w tym odszkodowania, kary umowne, nadpłacone składki 0,- PLN.

VI. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
Koszty ogółem za rok 2016 wyniosły 28 995,16 PLN, w tym:
a) koszty realizacji celów statutowych 20 985,14 PLN.
b) koszty administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 6682,71 PLN.
c) koszty działalności gospodarczej 0,- PLN.
d) koszty pozostałe 1 327,31 PLN.
VII. DANE O:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji

(z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób

zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej):

Średnie zatrudnienie w Fundacji Akademii Europejskiej Kulice-Kuelz w roku 2016 wyniosło
0 pełnych etatów i nie zmieniło się w porównaniu z rokiem poprzednim.
STANOWISKO

LICZBA OSÓB

UWAGI

NIE DOTYCZY

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację

(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne świadczenia z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej):

Ogólna wartość należnych wynagrodzeń osobowych w 2016 roku wyniosła: 0 PLN, w tym
premie 0 PLN.
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
zarządu i innych organów fundacji oraz osobom
wynagrodzenia,nagrody,premie i inne świadczenia):

kierującym

wyłącznie

działalnością

(wypłaconego łącznie członkom
gospodarczą z podziałem na

Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji wyniosła w 2016 roku 0 PLN. Poza
wynagrodzeniem członkowie Zarządu Fundacji nie pobierali nagród, premii ani żadnych innych
świadczeń.
d) wydatkach na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło:
Wartość wynagrodzeń z umów-zleceń i umów o dzieło w 2016 roku wyniosła 4 600,- PLN.
e) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych

(z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek):

Fundacja nie udzielała pożyczek.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Fundacja Akademia Europejska Kulice-Kuelz posiada rachunki bankowe w Banku PEKAO S.A. w
Nowogardzie.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunkach bankowych wynosiła 15 698,72 PLN.
g) wartości nabytych obligacji, wielkości objętych udziałów/akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Fundacja nie nabywała obligacji, nie obejmowała udziałów/akcji w spółkach prawa handlowego.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych
na to nabycie:
Fundacja nie nabywała nieruchomości.

i) nabytych pozostałych środkach trwałych:
Wartość pozostałych nabytych środków trwałych w 2016 r. - brutto:
Wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2016 r. - wartość netto:
Wartość na dzień 31.12.2016 r.
■ Wartość brutto środków trwałych
■ Umorzenie
Zmiana stanu środków trwałych w 2016 r.

0 PLN.
0 PLN.
0 PLN.
0 PLN.
0 PLN.

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Wartość aktywów Fundacji w ujęciu bilansowym wynosiła na koniec 2016 roku
18 737,60 PLN, wartość zobowiązań krótkoterminowych zaewidencjonowanych w pasywach
wynosiła na dzień bilansowy 3 519,78 PLN.
VIII. DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI.
W 2016 roku Fundacja Akademia Europejska Kulice-Kuelz nie prowadziła działalności zleconej
przez podmioty państwowe lub samorządowe.
IX. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI
PODATKOWYCH.
Wszystkie zobowiązania Fundacji Akademii Europejskiej Kulice-Kuelz z tytułu podatków i
ubezpieczeń społecznych za rok podatkowy 2016 uregulowane zostały w ustawowych terminach.
W 2016 roku Fundacja składała deklaracje VAT 7.
X. KONTROLE PRZEPROWADZANE W FUNDACJI AKADEMII EUROPEJSKIEJ KULICE-KUELZ W
ROKU 2014 :
W roku 2016 w Fundacji Akademii Europejskiej Kulice-Kuelz nie prowadzano żadnych kontroli.

Lisaweta von Zitzewitz
Prezes Zarządu

