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Sprawozdanie z działalności fundacji 

w roku 2017 

1. Nazwa fundacji: 

 

Siedziba i adres: 

 

Aktualny adres do korespondencji: 

 

Adres poczty elektronicznej1: 

 

 

 

Data wpisu w KRS: 

Numer KRS: 

Numer REGON: 

Dane dotyczące członków zarządu – 

imię i nazwisko, pełniona funkcja: 

 

 

Określenie celów statutowych fundacji: 

FUNDACJA NAUKOWA ANTYPODY 

 

Ul. Śniadeckich 13/6, 60-773 Poznań 

 

Ul. Śniadeckich 13/6, 60-773 Poznań 

 

maciej.lawrynowicz@antypody.com.pl, 

magdalena.andralojc@antypody.com.pl,  

Bartosz.slawecki@antypody.com.pl 

 

18.05.2017 

0000678341 

36731334100000 

Maciej Ławrynowicz – Prezes Zarządu 

Magdalena Andrałojć – Członek Zarządu 

Bartosz Sławecki – Członek Zarządu 

 

Celem Fundacji jest udzielanie wsparcia badawczego i rozwojowego 

podmiotom działającym w sferze zadań publicznych lub realizujących cele 

społecznie użyteczne w obszarach: 1) nauki, edukacji, szkolnictwa 

wyższego, oświaty i wychowania;  2) działalności na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz innych podmiotów  działających w sferze pożytku 

publicznego, a także promocji i organizacji wolontariatu;  3) kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  4) działalności na 

rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 

pracy;  5) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych;  6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;  

7) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz 

działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa;  8) 

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;  9) ochrony zdrowia; 10) 

działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji 

cudzoziemców. 

 

 

 

 

2. 

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

z podaniem realizacji celów statutowych: 

 

 

 

W 2017 roku nie podjęto żadnych działań związanych z realizacja celów 

statutowych. Podjęto przygotowania do prowadzenia działalności 

statutowej, tj. zarejestrowano Fundację, założono konto w banku (MBank) 

oraz rozpoczęto tworzenie strony internetowej. 

                                                           
1 Pole do wypełnienia w przypadku dysponowania adresem poczty elektronicznej 
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Opis głównych zdarzeń prawnych 

o skutkach finansowych: 

 

Rejestracja Fundacji 

Umowa na przygotowanie zdjęć na stronę internetową 500,00zł 

Utrzymanie domeny i hosting http://antypody.com.pl/ - 117,93 zł  

Obsługa księgowa - 492,00 zł 

 

3. 

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 

według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS:  

 

NIE PROWADZONO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W OKRESIE 

SPRAWOZDAWCZYM 

 

4. 

 

Odpisy uchwał zarządu fundacji: 

 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

5. 

 

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 jednostek samorządu 

terytorialnego) oraz formy płatności (np. gotówka, 

przelew): 

 

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń 

realizowanych przez fundację w ramach celów 

statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: 

 

 

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej – wynik 

finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek 

przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 

przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: 

 

NIE BYŁO PRZYCHODÓW 

 

 

 

 

 

 

NIE REALIZOWANO TAKICH ŚWIADCZEŃ 

 

 

 

 

 

STRATA W WYSOKOŚCI 1109,73 wynikająca z kosztów ogólnych 

zarządu (przygotowanie strony internetowej, utrzymanie i hosting domeny, 

koszty księgowe) 

 

6. 

 

Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych; 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe 

itp.); 

c) działalność gospodarczą; 

d) pozostałe koszty 

– z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, 

przelew)  

 

Poniesiono tylko koszty ogólnego zarządu 

Umowa na przygotowanie zdjęć na stronę internetową 500,00zł 

 Utrzymanie domeny i hosting http://antypody.com.pl/ - 117,93 zł  

Obsługa księgowa - 492,00 zł 

Wszystko płatne przelewem bankowym. 

 

7. 

 

Dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem 

według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób 

zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej; 

 

 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez 

fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie 

i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 

 

 

NIE ZATRUDNIONO NIKOGO 

 

 

 

 

 

NIE BYŁO TAKICH KOSZTÓW 
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wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w 

działalności gospodarczej; 

 

 

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; 

 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia; 

 

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; 

 

f) kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych ze 

wskazaniem banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej oraz kwotach 

zgromadzonych w gotówce; 

 

 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych 

udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek; 

 

 

 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz 

wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie; 

 

 

 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych; 

 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we 

właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych 

dla celów statystycznych  

 

 

 

 

 

NIE BYŁO TAKICH KOSZTÓW 

 

 

 

 

500 zł – przygotowanie strony internetowej 

 

NIE UDZIELONO POŻYCZEK 

 

 

 

 

 

1890,07 zł na rachunku bankowym MBank 

 

 

 

 

 

 

BRAK 

 

 

 

 

 

BRAK 

 

 

 

 

 

BRAK 

 

Aktywa: 3390,07 (w tym: Aktywa obrotowe 1890,07 zł i należne wpłaty na 

Fundusz Statutowy 1500,00zł ) 

 

Pasywa: 3390,07 (w tym Fundusz Własny 3390,07, Fundusz statutowy 

4500,00, strata: -1109,93) 

 

8. 

 

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty 

państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 

 

BRAK 
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zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku 

finansowym tej działalności 

 

9. 

 

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących 

zobowiązań podatkowych 

 

Informacja w sprawie składanych deklaracji 

podatkowych 

 

BRAK 

 

 

CIT  złożony w ustawowym terminie   

 

10. 

 

Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w 

rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu 

 

TAK 

 

11. 

 

Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację 

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 

 

BRAK 

   

 Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była 

przeprowadzona w fundacji kontrola, jeśli była – jej 

wyniki 

NIE BYŁO 

  

Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu, 

jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

data i podpis                     data i podpis 

 


