Sprawozdanie merytoryczne
Fundacji LUCE
za rok 2014
1. Dane rejestracyjne:
Fundacja LUCE z siedzibą w Bielsku-Białej,
adres: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała (jest to również aktualny adres do
korespondencji);
adres elektroniczny: biuro@luce.org.pl
Fundacja została wpisana w dniu 24.10.2014 r. do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000528587.
Numer statystyczny REGON Fundacji: 243700663.
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 5472151878.
Członkowie Zarządu:
Ks. Mateusz Dudkiewicz - Fundator i Prezes Zarządu
Katarzyna Wróblewska – Fundator i Wiceprezes Zarządu
Iwona Gaweł – Fundator i Wiceprezes Zarządu
Cele statutowe Fundacji działania z zakresu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako jednostki stanowiącej
duchową, psychologiczną i intelektualną całość, funkcjonującą w określonych warunkach
społecznych poprzez edukację, wsparcie, pomoc i służbę wzajemną;
Pomoc społeczna najbardziej potrzebującym, którymi są: osoby niepełnosprawne,
chore, samotne, uzależnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, a także ich rodziny;
Upowszechnianie kultury oraz edukacja kulturalna, których priorytetem staje się
kształtowanie osoby wrażliwej na piękno, dobro i prawdę reprezentowane w szeroko
pojętym dziedzictwie kulturowym, w skali lokalnej, europejskiej, światowej;
Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w
ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską;
Inicjowanie ruchów samopomocowych i woluntarystycznych;
Wspieranie i podejmowanie działań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i ochrony
dziedzictwa przyrodniczego oraz kształtowania przyjaznych przyrodzie postaw
społecznych.
Działalności charytatywnej;
Ochrony równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie albo
pośrednie zróżnicowanie praw lub obowiązków obywateli;
Pomocy ofiarom przestępstw;
Ochrony praw i wolności osoby ludzkiej;
Promocji i organizacji wolontariatu;
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. W roku 2014 Fundacja LUCE prowadziła swą działalność statutowa na rzecz zdrowia

emocjonalnego dzieci i młodzieży, poprzez następujące działania i projekty:
•

Organizacja Szkółki Hokeja na Lodzie w Zebrzydowicach 1.12 - 30.12.2015 —
projekt finansowany ze środków Gminy Zebrzydowice. Fundacja zorganizowała
zajęcia hokejowe dwa razy w tygodniu dla 40 dzieci i młodzieży z Gminy Zebrzydowice.

Organizacja szkółki hokeja na lodzie polegała na:
- koordynacji projektu
- nawiązaniu współpracy z trenerami hokejowymi
- dotarciu z informacją o projekcie do adresatów (współpraca ze szkołami, mediami
lokalnymi)
- przygotowaniu sprzętu hokejowego oraz formularzy zgłoszeniowych
- spotkaniu z rodzicami adresatów projektu
- zajęciach wprowadzających na Hali sportowej 11.12.2014
- zajęciach na lodowisku w dwóch grupach wiekowych (po ok. 20 osób) - 16.12, 18.12,
23.12, 30.12;

•

•

Wynajem band hokejowych dla Polskiej Federacji Sportów Zimowych w okresie od
7.11.2014 do 31.01.2015 roku. Fundacja wynajęła bandy w celu zorganizowania
Lodowiska przez PFSZ i popularyzację aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci
i młodzieży.
Tworzenie i rozbudowa strony internetowej www.luce.org.pl oraz prowadzenie profilu
społecznościowego, a także przygotowanie podwalin pod LUCE Arena - Centrum
Profilaktyki.

Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
W listopadzie 2014 r. Fundacja podpisała umowę najmu na lokal o przeznaczeniu
edukacyjno-sportowym o powierzchni 882,3 m² oraz przeznaczeniu biurowym o powierzchni
386,4 m².
W związku z powyższym Fundacja zaciągnęła pożyczkę w łącznej wysokości 40 000,00 zł na
bieżące potrzeby finansowe. Termin zwrotu pożyczki upływa w 2018 roku.
Inne znaczące zdarzenia prawne o skutkach finansowych nie miały miejsca.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej Fundacji LUCE.
Według obowiązującego statutu Fundacja może prowadzi
działalność gospodarczą określoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności jako:
18.11.Z Drukowanie gazet,

18.12.Z Pozostałe drukowanie,
32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na
straganach i targowiskach,
47.89.Z

Sprzedaż detaliczna

pozostałych

wyrobów

prowadzona

na

straganach

i

targowiskach,
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami,
49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
49.41.Z Transport drogowy towarów,
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
58.11.Z Wydawanie książek,
58.13.Z Wydawanie gazet,
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet),
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
74.20.Z Działalność fotograficzna,
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane,
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,
79.11.A Działalność agentów turystycznych,
79.11.B Działalność pośredników turystycznych,
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
79.90.C

Pozostała

działalność

usługowa

w

zakresie

rezerwacji,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana,
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura,
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.59.A Nauka języków obcych,
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
86.90.D Działalność paramedyczna,
87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,
87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych,
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych,
88.91.Z Opieka dzienna nad dzie
mi,
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.12.Z Działalność klubów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Działalność gospodarcza Fundacji w roku 2014 polegała na:
wynajmie band do lodowiska Polskiej Federacji Sportów Zimowych w okresie od
31.11.2014 - 31.01.2015 roku. Z tym, że PFSZ nie zapłaciła należnego czynszu, w związku
z tym Fundacja nie miała dochodu z działalności gospodarczej, który miałby by
przeznaczony na realizację celów statutowych.

4. Teksty uchwał Zarzadu Fundacji w roku 2014:
Uchwała nr 1 z dnia 20 września – w sprawie podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności
gospodarczej.
Kopia uchwały w załączeniu.
5. Przychody Fundacji: 10 711,97 zł
w tym:
- darowizny od osób fizycznych 500,00 zł
- wpłaty 1% podatku od osób fizycznych 0,00 zł
- darowizny od osób prawnych 0,00 zł
- granty od osób prawnych 0,00 zł
- środki z budżetu państwa (granty z Instytutu Ksia_ki,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) 0,00 zł
- środki z budżetu gminy (grant Miasta Poznania) 0,00 zł
- przychód z działalności gospodarczej - 8 700,00 zł
- przychody finansowe – odsetki od lokat bankowych 11,97 zł
- przychody finansowe – różnice kursowe 0,00 zł
- pozostałe przychody – udostepnienie miejsc parkingowych 0,00 zł
- pozostałe przychody – zwrot poniesionych kosztów (noty księgowe) 0,00 zł
- pozostałe przychody – spisanie salda 0,00 zł
- pozostałe przychody – różnice z zaokrągleń 0,000 zł
Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej.
Wynik na działalności gospodarczej – zysk 6 189,15 zł
6. Koszty Fundacji: 4 522,82 zł
w tym:
- realizacja celów statutowych 0,00 zł
- administracja zw. z działalnością statutowa 975,82 zł
- działalność gospodarcza 3546,00 zł
- koszty finansowe 0,00 zł
- pozostałe koszty 1,00 zł

7. Zatrudnienie – Fundacja w roku 2014 nie zatrudniała osób.
Fundacja nie wypłacała członkom Zarządu wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji.
Fundacja nie udzielała pożyczek.
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych (według stanu na dzień 31.12.2014 r.):
ING Bank Śląski S.A. nr 73 1050 1070 1000 0090 3046 5125: 796,79 PLN oraz
51 1050 1070 1000 0090 3046 5133: 9.011,97 PLN.
Fundacja nie nabywała ani nie posiadała obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa
handlowego.
W 2014 r. Fundacja nie nabywała nieruchomości.
W 2014 r. Fundacja nie nabywała środków trwałych.
Wartość aktywów Fundacji na koniec 2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym
wynosiła 49 170,15 zł.
Wartość zobowiązań Fundacji na koniec 2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym
wynosiła 40 481,00 zł.
8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe:
Dofinansowanie projektu: „Organizacja Szkółki Hokeja na Lodzie w Zebrzydowicach” w
okresie 1.12 - 30.12.2015 — projekt finansowany ze środków Gminy Zebrzydowice - 1500
zł.
9. Deklaracje podatkowe (VAT-7) – Fundacja nie jest zarejestrowana jako czynny
podatnik VAT. W związku z faktem, że Fundacja przeznacza środki wypracowane z
działalności gospodarczej na swoja statutowa działalność, dochód podatkowy jest
zwolniony z opodatkowania.
W 2014 r. w Fundacji nie zostały przeprowadzone żadne kontrole.

