Roczne Sprawozdanie Merytoryczne
Fundacji Faktu
dla Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

za rok 2015
(podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r., w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji.)

1.

Nazwa organizacji

Fundacja Faktu „Serce dla Dzieci"

2. Siedziba:

Kraj: Polska, woj. mazowieckie, powiat miasto stołeczne
Warszawa, miejsc. Warszawa
adres: ul. Domaniewska 52,
kod 02-672, poczta Warszawa

3. Data rejestracji w
Krajowym Rejestrze
Sądowym

13.04.2010

4. Numer KRS:

0000353781

5. NIP:

521-356-72-94

6. REGON:

142396491

7.

Dane dotyczące Prezesa i Członków
Zarządu Fundacji
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

-

Marcin Biegluk

Mikołajska 37a, 02-455 Warszawa, Polska

-

Jakub Kudła

Adama Mickiewicza 18/14, 28-200 Staszów,
Polska

-

Jan Domaniewski

Barcicka 44, 01-839 Warszawa, Polska

8. Cele Statutowe Fundacji:
1. prowadzenia działalności w zakresie zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci, ochrony zdrowia
oraz ratowania życia dzieci;
2. prowadzenia działalności o charakterze zdrowotnym, charytatywnym, społecznym, kulturalnym,
artystycznym, ekologicznym oraz edukacyjnym, w tym w szczególności w zakresie edukacji
patriotycznej i obronnej;
3. niesienia pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
4. szerzenia w społeczeństwie świadomości kulturalnej, artystycznej oraz ekologicznej, jak również
propagowania idei społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w skali krajowej jak również
wspólnotowej.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez następujące działania:
1. świadczenie pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz dorosłych lub dzieci chorych,
niepełnosprawnych, ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;
2. świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej i organizacyjnej na rzecz zakładów opieki zdrowotnej i
społecznej, placówek edukacyjnych oraz prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia
lub życia dorosłych lub dzieci;
3. świadczenie pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej ofiarom klęsk żywiołowych, wypadków
przemysłowych i komunikacyjnych;
4. organizowanie, dofinansowanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, a
także na leczenie i rehabilitację w kraju i za granicą;
5. finansowanie nagród i stypendiów dla dorosłych i dzieci szczególnie uzdolnionych, w szczególności
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
6. organizacja, wspieranie i dofinansowanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych imprez
charytatywnych, kulturalnych, w tym wystaw i koncertów, jak również naukowych w tym szkoleń,
sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, a także imprez o charakterze
rekreacyjnym i sportowym;
7. prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej w zakresie chorób, niepełnosprawności, ubóstwa
i marginalizacji społecznej oraz upowszechnianie tej wiedzy;
8. nadawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających
osobowości prawnej najbardziej zasłużonych we wspieraniu działalności Fundacji;

9. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
W 2015 r. Organizacja prowadziła następujące działania związane z realizacją celów
statutowych:
W ramach działalności statutowej:
W styczniu 2015 r. Fundacja Faktu rozpoczęła udzielanie pomocy finansowej podopiecznym
ze środków finansowych zebranych podczas koncertu charytatywnego „Serce dla Dzieci 2014".
Udzielanie pomocy z powyższej zbiórki Fundacja kontynuowała przez cały 2015 r. i będzie
kontynuować w 2016r. aż do wyczerpania środków zebranych na edycję programu 2014. Z
zebranych środków w 2015 roku pomoc otrzymało 165 dzieci.
Od marca 2015 r. Fundacja Faktu kontynuowała zbieranie środków finansowych na program
„Serce dla Dzieci" poprzez SMSy charytatywne. Zebrane środki zostały przeznaczone na
zasilenie zbiórki prowadzonej podczas koncertu charytatywnego „Serce dla Dzieci" 7 grudnia
2015r.
W maju 2015 r. Fundacja podjęła współpracę z TVP1 w celu zorganizowania drugiej edycji
koncertu „Serce dla Dzieci". 7 grudnia 2015 o godz. 20.25 TVP1 oraz TVP Polonia
wyemitowały koncert charytatywny „Serce dla Dzieci". Koncert miał na celu zebranie środków
finansowych na pomoc medyczną dla 8 podopiecznych Fundacji Faktu oraz dla kolejnych
podopiecznych do wydatkowania na 2016 rok. Zbiórka na rzecz programu charytatywnego
„Serce dla Dzieci" była promowana na łamach gazety codziennej Fakt, Przegląd Sportowy,
Newsweek oraz na Onet.pl, Fakt24.pl oraz w TVP1. Środki finansowe zostały zebrane przez
SMSy charytatywne oraz przelewy bankowe. Pierwsza pomoc finansowa dla bohaterów
koncertu została udzielona już w grudniu 2015 r.
W lipcu 2015 r. Fundacja Faktu w ramach programu „Codziennie bądźmy razem" wydała
książkę z CD „Wesołe piosenki dla dzieci".
Od października do grudnia 2015 r. Fundacja Faktu wraz z Mennicą Polską prowadziła akcję
charytatywną „Reszta dla Serca". W ramach tej akcji Mennica Polska wyemitowała serię
Serdecznych Dukatów zaprojektowanych dla Fundacji Faktu przez polskich artystów. Celem
akcji było zebranie środków finansowych, będących zyskiem ze sprzedaży Serdecznych
Dukatów, które wesprą działania Fundacji w ramach programu charytatywnego „Serce dla
Dzieci". Akcja „Reszta dla Serca" była prowadzona w wybranych sieciach handlowych i
polegała na wydawaniu reszty z zakupów w postaci Serdecznego Dukata.
W grudniu 2015 r. Fundacja Faktu w ramach programu „Codziennie bądźmy razem" wydała
książkę z CD „Najpiękniejsze polskie kolędy".

10 Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
Obecnie Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Natomiast zgodnie z § 8 statutu Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i
za granicą, w następującym zakresie:
1. 18,20,Z, Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
2. 47,63,Z, Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
3. 47,89,Z, Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i
targowiskach;
4. 47,91,Z, Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet;
5. 59,1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
6. 72,20,Z, Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych;
7. 73„ , Reklama;
8. 73,20,Z, Badanie rynku i opinii publicznej;
9. 77„ , Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń;
10. 82„ , Pozostała działalność komercyjna;
11. 90,01,Z, Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
12. 90,02,Z, Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
13. 92,00,Z, Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;
14. 93,19,Z, Pozostała działalność związana ze sportem;
15. 93,29,Z, Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej nie
sklasyfikowane;
16. 96,04,Z, Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej.
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Odpisy uchwał zarządu fundacji za rok 2015

Załącznik nr 1

- Uchwała Zarządu nr 1/2015 z dn. 15.01.2015 — o udzieleniu pomocy bohaterom koncertu
„Serce dla Dzieci" 2014
- Uchwała Zarządu nr 2/2015 z dn. 19.01.2015 — o przekazaniu pomocy rodzinie Patryka
Galusa z darowizny przekazanej przez Fundację im. F. Stefczyka
- Uchwała Zarządu nr 3/2014 z dn. 10.02.2015 — o udzieleniu pomocy 5 dzieciom ze zbiórki
Serce dla Dzieci 2014
- Uchwała Zarządy nr 4/ 2015 z dn. 18.03.2015 — o zmianie brzmienia nazwy Fundacji Faktu
- Uchwała Zarządu nr 5/2015 z dn, 18.03.2015 — o zmianie brzmienia statutu Fundacji Faktu
- Uchwała Zarządu nr 6/2015 z dn. 18.03.2015 — o uruchomieniu SMS-ów charytatywnych
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- Uchwała Zarządu nr 7/2015 z dn. 22.04.2015 — o udzieleniu pomocy 16 dzieciom ze zbiórki
Serce dla Dzieci 2014
- Uchwała Zarządu nr 8/2015 z dn. 27.04.2015 — o udzieleniu pomocy dla Adama Kowalewicza
z nadwyżki zbiórki publicznej 2013 — 2014
- Uchwała Zarządu nr 9/2015 z dn. 20.05.2015 - o udzieleniu pomocy 6 dzieciom ze zbiórki
Serce dla Dzieci 2014
- Uchwała Zarządu nr 10/2015 z dn. 21.05.2015 — o organizacji koncertu Serce dla Dzieci
2015 z TVP1 oraz produkcji książki z CD „Wesołe piosenki dla dzieci"
Uchwała Zarządu nr 11/2015 z dn. 24.06.2015 - o udzieleniu pomocy 3 dzieciom ze zbiórki
Serce dla Dzieci 2014
Uchwała Zarządu nr 12/2015 z dn. 29.06.2015 — o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
za 2014 r.
Uchwała Zarządu nr 13/2015 z dn. 02.07.2015 — o udzieleniu pomocy 9 dzieciom ze zbiórki
Serce dla Dzieci 2014
Uchwała Zarządu nr 14/2015 z dn. 09.07.2015 — o organizacji akcji charytatywnej „Serdeczne
Dukaty"
Uchwała Zarządu nr 15/2015 z dn. 29.07.2015 - o udzieleniu pomocy 11 dzieciom ze zbiórki
Serce dla Dzieci 2014
Uchwała Zarządu nr 16/2015 z dn. 30.07.2015 - o udzieleniu pomocy 8 dzieciom ze zbiórki
Serce dla Dzieci 2014
Uchwała Zarządu nr 17/2015 z dn. 27.08.2015 - o udzieleniu pomocy 21 dzieciom ze zbiórki
Serce dla Dzieci 2014
Uchwała Zarządu nr 18/2015 z dn. 16.09.2015 — o produkcji książki z CD „Najpiękniejsze
polskie kolędy"
Uchwała Zarządu nr 19/2015 z dn. 03.11.2015 - o udzieleniu pomocy 12 dzieciom ze zbiórki
Serce dla Dzieci 2014
Uchwała Zarządu nr 20/2015 z dn. 09.11.2015 - o udzieleniu pomocy 8 dzieciom ze zbiórki
Serce dla Dzieci 2014
Uchwała Zarządu nr 21/2015 z dn. 17.11.2015 - o udzieleniu pomocy 11 dzieciom ze zbiórki
Serce dla Dzieci 2014
Uchwała Zarządu nr 22/2015 z dn. 23.11.2015 - o udzieleniu pomocy 9 dzieciom ze zbiórki
Serce dla Dzieci 2014
Uchwała Zarządu nr 23/2015 z dn. 23.11.2015 - o zakwalifikowaniu 8 dzieci do koncertu Serce
dla Dzieci 2015
Uchwała Zarządu nr 24/2015 z dn. 30.11.2015 - o udzieleniu pomocy 10 dzieciom ze zbiórki
Serce dla Dzieci 2014
Uchwała Zarządu nr 25/2015 z dn. 09.12.2015 - o udzieleniu pomocy 12 dzieciom ze zbiórki
Serce dla Dzieci 2014
Uchwała Zarządu nr 26/2015 z dn. 15.08.2015 - o udzieleniu pomocy 12 dzieciom ze zbiórki
Serce dla Dzieci 2014
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12 Informacje 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

Przychody Organizacji w 2015 roku :

2.465.742,26

w tym:
7.464,32

-

Przychody OPP z tyt. 1% podatku

-

dotacje z budżetu państwa

0,00

-

dotacje z budżetu gminy

0,00

-

darowizny pieniężne

-

darowizny rzeczowe

0,00

-

przychody z działalności gospodarczej

0,00

-

składki członkowskie

0,00

przychody z odpłatnej działalności pożytku

0,00

-

2.449.087,52

publicznego
przychody finansowe
Wynik na działalności gospodarczej wyniósł
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Informacje o poniesionych kosztach na:

a

realizację celów statutowych w wysokości

9.190,42
0,00

975.279,24
6

313.686,04

b

administrację (usługi obce)

c

działalność gospodarczą,

0,00

d

pozostałe koszty operacyjne

0,00

e

koszty finansowe

0,00
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Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
a
Fundacja w 2015 roku nie zatrudniała pracowników. Fundacja podpisała dwie umowy o
dzieło oraz umowę zlecenie.

pracowników umysłowych

pracowników fizycznych

Osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej — nie dotyczy
b

c

d
e

f
g
h

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:
- nie dotyczy
wysokość 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 — nie
dotyczy
wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło: 276.792,00 zł brutto
udzielone pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej
udzielania takich pożyczek - nie dotyczy
kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku — nie dotyczy
wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek — nie dotyczy
nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie
— nie dotyczy
nabyte pozostałe środki trwałe — nie dotyczy
wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych na początku 2015 roku — 256.042,22 zł.
wartości aktywów na koniec roku wyniosły 1.490.691,58 zł.
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15 Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności:
Nie dotyczy
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Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Brak zobowiązań podatkowych. Fundacja złożyła deklarację PIT-4R za 2015 rok do
odpowiedniego urzędu skarbowego oraz deklarację CIT-8 wraz załącznikami.
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Czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w stowarzyszeniu kontrola, a
jeśli była - to jej wyniki.
W roku 2015 nie przeprowadzono w Fundacji Faktu „Serce dla Dzieci" żadnej kontroli.

Podpisy Członków Zarządu:

Zarządu
Prezes ządu
o a iewskt
iegluk
Marcin 7

Fundacja Faktu "Serce dla Dzieci"
ul. Domaniewska 52 , 02-672 Warszawa
NIP 521-356-72-94 , REGON 142396491
tel. 22 232 02 33
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