SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI IM. STEFANA KURYŁOWICZA
ZA ROK 2014

opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)
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1. Nazwa fundacji: Fundacja im. Stefana Kuryłowicza
2. Siedziba i adres fundacji: ul. Berezyńska 25, 03-908 Warszawa
3. Aktualny adres do korespondencji (fakultatywnie numer telefonu):
ul. Berezyńska 25, 03-908 Warszawa, Tel. +48 22 616 37 98
4. Adres poczty elektronicznej (e-mail):
Fundacja-sk@apaka.com.pl, biuro@fundacja-sk.pl; www.fundacja-sk.pl
5. Numer i data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:
NR KRS:0000420582, 12.05.2012
6. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:
146122046-00020
7. Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji
W 2014r Zarząd Fundacji działał w składzie jednoosobowym:
Michał Kuryłowicz – Prezes Zarządu Fundacji
8. Cele statutowe fundacji:
1) Wspieranie i promowanie wszelkich form twórczości architektonicznej służących
podkreśleniu związków architektury i kultury, kulturotwórczej roli architektury,
2) Promowanie odważnej i odpowiedzialnej twórczości architektonicznej
3) Wspieranie rozwoju teoretycznych podstaw architektury, w tym także szerokiej
debaty o architekturze, jej wpływie na kulturę i ład architektoniczno-urbanistyczny
w przestrzeni publicznej.
9. Zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji:
1) Ustanowienie nagrody im. Stefana Kuryłowicza w dwóch kategoriach a także
upowszechnianie dzieła i twórczości prof. nzw. dr hab. Arch. Stefana Kuryłowicza
2) Prowadzenie i wspieranie (finansowe, rzeczowe lub organizacyjne) innych
osób, organizacji i instytucji prowadzących:
a) Odczyty, seminaria i sympozja, konferencje i panele poświęcone
związkom architektury, kultury i przedsiębiorczości
b) Działania popularyzujące zawód architekta;
c) Działania służące upowszechnianiu zasad ładu architektonicznego i
urbanistycznego w przestrzeni publicznej;
d) Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych
wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na
rzecz dobra publicznego, w tym, na rzecz ochrony i konserwacji
zabytków,
e) Działalność wydawniczą
3) Ustanowienie stypendium im. Stefana Kuryłowicza, mające na celu
zwiększenie szans rozwoju młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy
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oraz specjalistów różnych dziedzin, poprzez stworzenie im materialnych
podstaw rozwoju uzdolnień, a także poszerzenie możliwości ich aktywności
własnej.
4)Wspieranie działalności winnych osób i instytucji prowadzących działalność
zbieżną z jej celami, a także poprzez członkostwo w organizacjach
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych
lub tożsamych z celem Fundacji.
Prowadzenie działalności gospodarczej w następujących zakresach:
a) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD
82.3);
b) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z
wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);
c) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5).
d) Reklama (PKD 73.1)
e) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2
10. Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym:
1) Styczeń 2014 Promocja w książce Warszawa 2013 .
2) 26 marzec 2014 roku uroczyste zakończenie I edycji Konkursu Teoria
2013,wręczenie nagrody Laureatce Konkursu oraz ogłoszenie II edycji
konkursu teoria 2014 w nowej formule.
3) Udział Przewodniczącej Rady Fundacji w pracach Jury XVI edycji Konkursu
na projekt koncepcyjny toalety publicznej. Konkurs był organizowany przez
Miasto Gdynia oraz Sanitec Koło - producenta wyrobów wyposażenia
łazienek i został rozstrzygnięty w dn. 23.06.2014
4) Udział Przewodniczącej Rady Fundacji w pracach Jury VII edycji Konkursu
Wizja Wypoczynku organizowanego przez firmę KLER, zakończonego w dn.
27 listopada 2014r.
11. Główne zdarzenia prawne w działalności statutowej o skutkach
finansowych: nie występują
12. Działalność gospodarcza (jeśli była prowadzona, ze wskazaniem jej
formy):
nie wystąpiła;
13. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu do sprawozdania)
- Uchwała Zarządu nr 1/2014 z dnia 30.07.2014 r.
- Uchwała Zarządu nr 2/2014 z dnia 19.12.2014 r.
14. Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody ze:
a/ darowizn: 136.325,30 zł.
b/ Działalność finansowa: 712,60 zł.
d/ inne rodzaje dochodów: 240 zł
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15. Wysokość kosztów wynikających z:
a/ realizacji celów statutowych fundacji – 46.330,00 zł
b/ wydatków administracyjnych: - 15.407,10 zł
w tym:
- usługi księgowe – 2.600,00 zł
- usługi wydawniczo- reklamowe -5.000,00 zł
- wynagrodzenia 6580,00 zł.
- podatki i opłaty: 668,00
c/ pozostałe koszty 0,20 zł
16. Liczba osób zatrudnionych w fundacji: brak zatrudnienia
17. Łączna kwota wynagrodzeń w roku sprawozdawczym osób
zatrudnionych: nie dotyczy
18. Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłacanego członkom zarządu i
innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą : nie występuje
19. Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umowy o dzieło:
- umowy o dzieło: 6.580,00 zł brutto,
20. Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne z podziałem wg ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania
pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania tych
pożyczek: nie występują
21. Kwoty na rachunkach bankowych (ze wskazaniem banków):
- stan środków na dzień 31.12.2014 r. na rachunku prowadzonym w ALIOR
BANKU wynosił:
- rachunek bieżące 32.262,18 zł
- lokat terminowych 100.000,00 zł.
22. Wartość nabytych obligacji: nie występują
23. Wartości objętych udziałów i nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie występują
24. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot
wydatkowanych na ten cel: nie występują
25. Nabyte pozostałe środki trwałe: Rzeźba – Popiersie Stefana Kuryłowicza
Patrona Fundacji
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26. Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych przedstawiają się następująco:
Bilans:
a/ Aktywa 173.728,00 zł
b/ Pasywa 173.728,00 zł , w tym zobowiązania: 429,10 zł
27. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia
publiczne): nie występują
28. Wynik finansowy działalności wyszczególnionej w pkt. 24:
Nie dotyczy
29. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych.






Podatek dochodowy od osób prawnych – nie wystąpił podatek do zapłaty,
deklaracja CIT- 8 za 2014 r. złożona zgodnie z przepisami w marcu 2015.,
gdzie cały dochód jest wolny od podatku, na podstawie art. 17 ust.1 ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych – przeznaczony jest na cele
statutowe.
Wystąpił podatek od osób fizycznych za rok 2014 w wysokości 948 zł.,
Deklaracja PIT – 4R za rok 2014 złożona została zgodnie z przepisami w
styczniu 2015,
Wystąpił podatek dochodowy zryczałtowany za 2014 r. w wysokości 1600 zł.
Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR za
2014r. złożona zgodnie z przepisami w styczniu 2015 r.
Składane były deklaracje VAT- 7K w okresach kwartalnych. Za 4 kwartał
2014 r. deklaracja VAT-7K złożona została w terminie do 25 stycznia 2015 r.
Na koniec roku 2014 wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym
w wysokości 11.227 zł.

30. Informacje o przeprowadzonych w fundacji w roku sprawozdawczym
kontrolach oraz wyniki tych kontroli.
W Fundacji w okresie sprawozdawczym od 01.01.2014 -31.12.2014 r. nie była
przeprowadzana kontrola.
Podpisy Zarządu

.............................................

