Sprawozdanie roczne zarządu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „ARTOS”
za rok 2015.
Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „ARTOS” z siedzibą w Lublinie przy ul. Klonowica 6/2
uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 marca 2001 r. pod numerem
0000003374. Numer statystyczny REGON - 432262725
Osoby wchodzące w skład zarządu:
a) Małgorzata Irena Zmysłowska, zam.20-442 Lublin,ul.Klonowica6/2 – Prezes Zarządu
b) Wiesław Bodo, zam.20-144 Lublin, ul. Bazylianówka 75/1 - Członek Zarządu
c) Jan Piotr Kamiński, zam. 20-538 Lublin,ul.Jutrzenki12/45- Członek Zarządu
Celem statutowym Fundacji jest:
1. Wspieranie i organizowanie chrześcijańskich przedsięwzięć misyjnych.
2. Głoszenie nauki biblijnej i zasad moralnych zgodnie ze światopoglądem
chrześcijańskim.
3.
Umacnianie i rozwijanie kultury we wszystkich jej aspektach i przejawach.
4.
Wspieranie inicjatyw oświatowych, wychowawczych i programów edukacyjnych.
5.
Działalność dobroczynna na rzecz osób fizycznych i instytucji.
6.
Umacnianie i rozwijanie działań proekologicznych.
7.
Działalność na rzecz pomocy osób bezrobotnych, młodzieży, kobiet, niepełnosprawnych
i osób wykluczonych społecznie oraz grup szczególnego ryzyka
8.
Propagowanie pełnego rozwoju osoby ludzkiej, prowadzące do efektywnego życia.
9.
Wspieranie i rozwijanie pomocy dla uchodźców.
W roku 2015 fundacja realizowała następujące projekty:
1. „ Akademia Młodego Lidera społeczności lokalnej” współfinansowany przez MRPiPS w
ramach rządowego programu FIO. Głównym celem zadania było wzmocnienie aktywności i
postaw obywatelskich 150 młodzieży na rzecz społeczności lokalnych z terenu województwa
lubelskiego w okresie 01.09.2015 - 31.07.2016. Projekt zakładał:
1. Warsztaty dla młodzieży w szkołach uczestniczących w projekcie.
2.. Spotkania wyjazdowe i warsztaty dla młodzieżowych liderów.
3. Wizyty studyjne w lubelskich organizacjach pozarządowych.
4. Realizację 10- ciu inicjatyw lokalnych.
5. Spotkania promujące inicjatywy lokalne.
6. Wydanie publikacji pt. „Młodzieżowe inicjatywy lokalne" .
Całkowity koszt projektu wynosił 87.838,97 zł. Projekt realizowany był od 01.09.2015 do
31.07.2016.
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Przez cały rok fundacja współpracowała z partnerami ukraińskimi w zakresie kontynuacji
działań związanych z edukacją obywatelską.
Wysokość uzyskanych przychodów w 2015 r.
Przychody z działalności statutowej

87.610,00

87.610,00
realizacja projektu FIO 81.270,00
darowizny 6.340,00

Przychody finansowe

0,00
0,00

odsetki bankowe
Pozostałe przychody

0,00

Wysokość poniesionych kosztów w 2015 r.

86.206,51

koszty ogólne działalności statutowej
koszty realizacji projektu FIO
koszty administracyjne
koszty działalności gospodarczej
pozostałe koszty

0
84.906,27
1.300,24
0,00
0,00

W 2015 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników w ramach stosunku pracy i nie prowadziła
działalności gospodarczej.
Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzeń za pełnione funkcje.
Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
Fundacja nie posiadała środków na lokatach bankowych, obligacji ani udziałów i akcji.
W 2015 r. Fundacja nie nabyła nieruchomości i środków trwałych.
Wartość aktywów i pasywów w 2015 roku wyniosła 7.355,34 złotych zgodnie z Bilansem.
Fundacja w 2015 r. nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i
samorządowe.
Fundacja w 2015 r. w ramach realizowanych projektów zawierała umowy cywilno-prawne
i w związku z tym odprowadzano zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki
ZUS. Składano miesięczne deklaracje do ZUS oraz roczne do urzędu skarbowego (PIT-4R, PIT-11).
Łączna wartość umów wyniosła brutto 37.300,40 złotych.
Do urzędu skarbowego złożono sprawozdanie CIT-8 za 2015 rok.
W Fundacji w 2015 r. nie przeprowadzano kontroli.

Prezes fundacji
Małgorzata Zmysłowska
Lublin 30 września 2016 r.
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