SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ARTERIA W ROKU 2013

I. Dane podstawowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa: Fundacja ARTERIA
Siedziba Fundacji i adres: Zabrze 41-800, ul. Wolności 311
Data wpisu do KRS: 12.12.2006
Numer KRS: 0000269041
Regon: 240600010
NIP:648-26-18-597
Organy Fundacji: Fundator i Zarząd Fundacji
- prezes Anna Ochmann, zam. Zabrze ul. Wyspiańskiego 3/6
- wiceprezes Krystyna Sośnierz, zam. Zabrze ul. Brzechwy 3
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje
rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013

II. Cele statutowe:
1. Upowszechnianie wiedzy o polskiej kulturze i sztuce.
2. Wspieranie i organizowanie działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych.
3. Wspieranie praw i ochrona artystów profesjonalistów i amatorów oraz szeroko pojętej
działalności artystycznej w kraju i zagranicą.
4. Wspieranie działalności artystycznej i edukacyjnej Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II
st. Venos Studio.
5. Wspieranie działalności Instytucji IQ.
6. Wspieranie rozwoju i aktywności artystycznej młodych ludzi.
7. Wspieranie wszelkich form dialogu społecznego.
8. Działanie na rzecz porozumienia i współpracy między narodami, społeczeństwami
i kulturami różnych państw, w szczególności w ramach integracji europejskiej.
9. Działalność kulturalna w duchu otwartości, poszanowania odmienności kulturowej
i dialogu interkulturowego.
10. Wspieranie szeroko pojmowanego zintegrowanego rozwoju lokalnego i regionalnego,
w tym działania służące aktywizacji środowisk lokalnych, zwiększaniu zatrudnienia,
eliminacji i przeciwdziałania bezrobociu, rozwojowi samorządności i ochronie
środowiska naturalnego.
11. Działalność naukowa i oświatowa.

III. Zasady i formy realizacji celów:
Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności poprzez:
1. Działalność edukacyjną, informacyjną i doradczą.
2. Działalność wydawniczą
3. Organizowanie wszelkich form doskonalenia w tym kursów, szkoleń, seminariów,
sympozjów, konferencji, wykładów, odczytów debat publicznych, podróży
studialnych itp.
4. Reprezentowanie artystów i menadżerów przed instytucjami, zrzeszeniami,
związkami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi, organizacjami, organami,
przedsiębiorstwami i wydawcami fonograficznymi.
5. Organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, wystaw, festiwali, przeglądów itp.
6. Inicjowanie i uczestnictwo w działaniach edukacyjnych i wychowawczych.
7. Fundowanie stypendiów.
8. Występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach
objętych celami statutowymi.
9. Współpracę z instytucjami publicznymi w kraju i za granicą.
10. Współpracę z osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi.
11. Współpracę z organizacjami pozarządowymi.
12. Wspieranie i organizowanie wolontariatu oraz akcji charytatywnych.
13. Organizowanie zbiórek publicznych.
IV. Organy Fundacji ARTERIA:
1. Fundator.
2. Zarząd Fundacji.
Fundator jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych oraz organem
kontroli wewnętrznej i nadzoru. Fundator dokonuje czynności kontrolnych działalności
Fundacji ARTERIA nie rzadziej niż raz w roku.
Do zadań fundatora należy w szczególności:
1. Programowanie celów, dla których Fundacja ARTERIA została ustanowiona.
2. Ustalenie i zmiana Statutu.
3. Ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji.
4. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu.
5. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu.
6. Powoływanie i odwoływanie Wiceprezesów Zarządu.
7. Wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji.
8. Utrwalanie regulaminów Zarządu i Rady Programowej.
9. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów opracowanych przez Zarząd Fundacji.
10. Decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją.
11. Decydowanie o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach
zgodnych z celami Fundacji.
12. Zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Radę Programową
i Zarząd.
13. Decyzja o likwidacji Fundacji.
14. Powołanie likwidatora Fundacji.
15. Wskazanie celu, na który zostanie przeznaczony majątek po likwidacji Fundacji
ARTERIA.

V. Działalność finansowa:
1. Informacja o uzyskanych przychodach.
W 2013 roku Fundacja realizowała 3 projekty:
„Kooperatywność, komunikatywność, kreatywność” [Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;
realizacja 1.09.2012 r. do 30.06.2013 r.]
European Cultural Learning Network [Leonardo da Vinci - Lifelong Learning
Programme; realizacja 1.10.2012 r. do 30.09.2015 r.]
XI Śląskie Warsztaty Tańca Ulicznego i Nowoczesnego, VII Śląski Turniej Tańca
Ulicznego oraz towarzyszące im warsztaty fotograficzne pod tytułem „Zatańczeni”
[otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego miasta Zabrze w 2013 roku; realizacja od 1.04.2013 r. do
31.08.2013 r.]
W 2013 roku Fundacja ARTERIA uzyskała przychody w kwocie 167 792,81zł. tym:
- 97.722,81,00 zł. otrzymane dotacje
- 70.070,00 zł. otrzymane darowizny.
2. Informacja o poniesionych kosztach.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie ponoszone koszty związane są
z realizacją celów statutowych.
Poniesione koszty na:
a) realizację celów statutowych
143.606,34
b) koszty administracyjne
5.898,02
w tym:
usługi obce
2.063,16
amortyzacja
3.834,86
3. Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej.
a) W 2013 roku Fundacja zatrudniała 2 pracowników na podstawie umowę o pracę.
a) Wydatki na wynagrodzenia w 2013 roku wyniosły: 14.740,75 zł.
b) Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
c) Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
d) Fundacja ARTERIA posiada rachunki bankowe w BOŚ SA O.O.Gliwice.
e) Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31 grudnia
2013 r. wynosił 663,02 zł. Fundacja na dzień 31 grudnia 2013r. nie posiadała lokat
bankowych.
f) Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji w sprawozdaniach – 15.135,82 zł.
g) Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach.
h) Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.

i) Księgowość prowadziło biuro rachunkowe RENOMA z Gliwic na podstawie zawartej
umowy.
4. Dane o działalności zleconej.
Fundacja ARTERIA nie wykonywała działalności gospodarczej.
5. Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach.
W okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola Fundacji ARTeria jako płatnika
składek od początku jej działalności przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z zakresie:
prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych
składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS, zgłaszania do ubezpieczeń
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń
społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu,
prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i
rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń
społecznych.
6. Informacja o rozliczeniach Fundacji.
Fundacja nie posiada zobowiązania podatkowe oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS.
W 2013 r. składała miesięczne deklaracje do ZUS za okres styczeń – grudzień 2013.
Zobowiązania płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych regulowane były
na bieżąco i terminowo.

Zabrze, 20.03.2014 r.

Małgorzata Czuban
……..………………………….
(imię i nazwisko sporządzającego)

Anna Ochmann
……………………………..
(imię i nazwisko Prezesa Fundacji)

