FUNDACJA „MEDIPARK – Z SERCEM DLA DZIECI”
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013
Przedmiotowe sprawozdanie [zgodnie z postanowieniem § 18.2c statutu Fundacji Medipark –
Z Sercem Dla Dzieci z siedzibą w Warszawie (dalej: „Fundacja”)] jest jednocześnie
sprawozdaniem z działalności Fundacji za rok 2013 oraz sprawozdaniem merytorycznym
Fundacji za rok 2013.
Niniejsze sprawozdanie jest sprawozdaniem, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 roku o fundacjach. Skierowane jest ono do Ministra Zdrowia (ministra
właściwego do spraw zdrowia) jako ministra właściwego ze względu na cele Fundacji
zgodnie z § 7 statutu Fundacji. Sprawozdanie to spełnia wymagania określone w
rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (dalej: „rozporządzenie”).
Jako sprawozdanie merytoryczne sprawozdanie to spełnia wymagania określone w art. 23 ust.
6d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(dalej: „ustawa”). Jednakże ze względu na to, że Fundacja nie jest obecnie organizacją
pożytku publicznego, sprawozdanie nie zostało sporządzone zgodnie z wzorem określonym
przez ministra w rozporządzeniu na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy.
1. Informacje ogólne (§2 pkt 1 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 1 ustawy):
Nazwa:

Fundacja „Medipark – z Sercem dla Dzieci”

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa

Adres do korespondencji:

ul. Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa

Adres poczty elektronicznej: office@medipark.pl
Data wpisu w KRS:

05.09.2013 r.

Numer KRS:

0000473257

Numer REGON:

146903890

Informacje o członkach
Zarządu:

Adam Szczepankowski – Członek Zarządu
Joanna Agnieszka Hejmej Rolka – Prezes Zarządu
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a) upowszechnianie opieki zdrowotnej nad dziećmi
b) prowadzenie działalności charytatywnej
c) wspomaganie rodziców w działaniach na rzecz
prawidłowego rozwoju dzieci
Cele statutowe:

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych (§ 2 pkt 2 rozporządzenia):
W roku 2013 Fundacja prowadziła następujące służące realizacji celów statutowych:
a) Finansowanie badań i terapii dzieci z domu dziecka niewidomego
2. Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych (§2
pkt 2 rozporządzenia):
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz nadanie numeru NIP i REGON nastąpiło w
roku 2013, natomiast wpłata funduszu założycielskiego nastąpiła w roku 2014.
Działalność gospodarcza (§2 pkt 3 rozporządzenia):
Zgodnie z wpisem w KRS Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w
następującym zakresie:
a) Wg PDK 2007 – 9499Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana
3. Opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej
wraz z podaniem kodów PKD (art. 23 ust. 6d pkt 1 ustawy):
By zrealizować swoje cele statutowe, Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność
pożytku publicznego w następującym zakresie:
a) Finansowanie badań i terapii dla dzieci z DDN
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (§2 pkt 4 rozporządzenia):
W roku 2013 zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał.
5. Informacja o przychodach (§2 pkt 5 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 3
ustawy):
W roku 2013 uzyskano przychody z darowizn w wysokości 600,00zł (słownie:
sześćset złotych). Nie uzyskano przychodów z działalności gospodarczej.
6. Informacja o kosztach (§2 pkt 6 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 3 i pkt 5
lit. c ustawy):
Koszty poniesione na realizację celów statutowych wyniosły 320,00zł (słownie:
trzysta dwadzieścia złotych).

7. Informacje o zatrudnieniu i o członkach i wolontariuszach (§2 pkt 7 lit. a-d
rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 4 ustawy):
W roku 2013 Fundacja nie zatrudniła nikogo, ani nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń
w rozumieniu prawa pracy (w tym nie wypłacono żadnych wynagrodzeń członkom
zarządu ani członkom innych organów Fundacji). Nie wypłacono także żadnych kwot
z tytułu umów zlecenia. Fundacja nie zawierała umów o dzieło/innych umów i nie
wypłaciła na ich podstawie wynagrodzenia.
8. Informacje o pożyczkach, aktywach i zobowiązaniach (§2 pkt 7 lit. e-j
rozporządzenia):
Fundacja w roku 2013 nie udzielała pożyczek.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku stan środków na rachunkach bankowych Fundacji
wynosił 0,00 zł (słownie: zero złotych), zaś w kasie 280,00 zł (słownie: dwieście
osiemdziesiąt złotych). Fundacja w 2013 roku nie posiadała obligacji, udziałów ani
akcji, nie nabywała nieruchomości ani środków trwałych.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku aktywa Fundacji wynosiły 280,00 zł (słownie:
dwieście osiemdziesiąt złotych), zaś zobowiązania Fundacji wynosiły 0,00 zł
(słownie: zero złotych). Nie było sprawozdania finansowego z uwagi na wydłużony
rok obrotowy, który kończy się z dniem 31 grudnia 2014, sprawozdanie zostanie
złożone niezwłocznie po wykonaniu.
9. Informacje o działalności zleconej (§2 pkt 8 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d
pkt 5 lit. d ustawy):
W roku 2013 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty
państwowe ani samorządowe.
10. Informacje o rozliczeniach
rozporządzenia):

i

deklaracjach

podatkowych

(§2

pkt

9

Fundacja w roku 2013 nie była płatnikiem żadnych podatków, ani nie były też
składane deklaracje za 2013, bo rok obrotowy został przedłużony i kończył się
31.12.2014r.
11. Informacje o kontrolach (§3 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. f
ustawy):
Działalność Fundacji nie była przedmiotem kontroli w roku 2013.
12. Inne informacje wymagane przez ustawę (art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. a, b i e ustawy):
Fundacja, nie będąc organizacją pożytku publicznego, nie uzyskała w roku 2013
przychodów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (a w konsekwencji nie
wydatkowała pochodzących stąd środków). Fundacja nie korzystała w roku 2013 z
uprawnień, o których mowa w art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. e ustawy.
____________________
(Prezes Zarządu)

