SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA ROK 2018
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.)

1. Dane rejestracyjne fundacji.
Nazwa fundacji

FUNDACJA POMOCY TWOJA LATARNIA

siedziba i adres fundacji

WARSZAWSKA 4/3; 87-100 TORUŃ

aktualny adres do
korespondencji
adres poczty elektronicznej

WARSZAWSKA 4/3; 87-100 TORUŃ

Regon

369701656

data wpisu w KRS

13.03.2018

numer KRS

0000723328

Dane członków
zarządu fundacji:

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja
(według aktualnego wpisu w KRS)

kontakt@twojalatarnia.pl

KAROL SIENKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU
Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).

Celem fundacji jest podejmowanie lub wspieranie działań z zakresu:
1. działalności na rzecz upowszechniania tematyki i przepisów dotyczących upadłości
konsumenckiej oraz przedsiębiorców,
2. niesienia pomocy osobom dotkniętym problemem niewypłacalności bądź rosnącego
zadłużenia w szczególności przez pomoc prawną,
3. działalności promującej zatrudnienie, aktywizację zawodową i zwalczanie
bezrobocia zwłaszcza wśród osób młodych,
4. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ze względu na trudną sytuację
finansową,
5. działania w celu upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz
przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym stosowanym wobec
konsumentów,
6. podejmowania działalności związanej z ochroną interesów konsumenckich osób
zadłużonych i poszkodowanych,
7. promowania edukacji w zakresie ekonomii, przedsiębiorczości i podstaw
w zarządzaniu budżetem,
8. działalności upowszechniającej wiedzę na temat przedawnionych wierzytelności
sposobów oddłużania i restrukturyzacji długów,
9. pomocy prawnej w sprawach z zakresu szkód na osobie,
10. wsparcia i doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniego pełnomocnika,
11. działań mających na celu wyrównywanie szans konsumenta w postępowaniach
z podmiotami profesjonalnymi,
12. ochrony prawnej osób poszkodowanych w wyniku nadużyć związanych z ich
trudnym położeniem,
13. ochrony prawnej osób, które niesłusznie otrzymały wezwanie do zapłaty lub nakaz
zapłaty dotyczące przedawnionych wierzytelności,

14. podejmowania inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki
przeciwdziałania zaniżaniu odszkodowań przez firmy ubezpieczające,
15. organizowania profili wsparcia, które wskażą każdą możliwą i prawnie skuteczną
drogę do wyjścia z wykluczenia społecznego, biedy lub zadłużenia.
1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).

1. Utworzenie strony internetowej: https://twojalatarnia.pl/
2. utworzenie fanpage’a na facebook’u: https://www.facebook.com/twojalatarnia/
3. rozdawanie ulotek w tematyce upadłości konsumenckiej oraz emerytury wcześniejszej
i pomostowej,
4. informacje o upadłości konsumenckiej w środkach komunikacji miejskiej,
5. spotkania z osobami dotkniętymi problemami niewypłacalności,
6. spotkania w Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie w woj. Kujawsko-pomorskim
mające na celu zwiększenie świadomości upadłości konsumenckiej.
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.

7. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą
(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA
Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru
przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej
działalności gospodarczej).

8. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np.
kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż
zarząd nie podejmował uchwał).

ZARZĄD NIE PODEJMOWAŁ UCHWAŁ

9. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa
i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej).

4947,98 ZŁ - MIKRODOTACJA STOWARZYSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI
OŚRODEK WSPARCIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH TŁOK
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych
przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń
(należy podać osobno przychody i koszty).

Przychody ogółem:

4947,98 ZŁ

w tym przychody
uzyskane w gotówce:

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:
wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
(tj. przychody minus koszty)
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
10. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
w tym koszty poniesione w gotówce na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty

6251,80 ZŁ
899,99 ZŁ

11. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem
według zajmowanych stanowisk oraz
liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację:
w tym:
wynagrodzenia
nagrody
premie
inne świadczenia
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej
7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
wynagrodzenia
nagrody
premie
inne świadczenia
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:
wynagrodzenia
nagrody
premie
inne świadczenia
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.

7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.

7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).

Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce

7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.

7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.

1. TELEWIZOR 44 – 55 LG 50UK6500
2. NOTEBOOK/LAPTOP 14,1 ASUS VIVOBOOK S14 S410UAI37100U/8GB/256SSD/WIN10
7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie
wartości).

AKTYWA – 1696,18 ZŁ
PASYWA – 1696,18 ZŁ
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych
dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym).

MIKRODOTACJA STOWARZYSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK
WSPARCIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH TŁOK
KOSZTY PONIESIONE NA REALIZACJĘ – 4948,00 ZŁ
WYNIK FINANSOWY – 0,00 ZŁ
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

DEKLARACJA CIT – 0,00 ZŁ

10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723,
1075, 1499 i 2215).

NIE

TAK

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej
lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.

§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).

