Fundacja „Ukraina”
ul. Jedności
Narodowej 89
50-262 Wrocław
Tel.:71/788 44 50
Fax: 71/788 44 60

Sprawozdanie z działalności Fundacji UKRAINA
za 2013 rok (od 28.05.2013 – 31.12.2013)
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego
wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz.529 ze zm.)

1. Nazwa, siedziba i adres: Fundacja UKRAINA, ul. Jedności Narodowej 89, 50-262
Wrocław.
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9499Z – działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr: Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS, Krajowy Rejestr Sądowy
(Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), nr KRS: 0000463960,
pierwszy wpis do KRS z dnia 28.05.2013r.
4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 022164428
5. Dane dotyczące członków zarządu:
Artem Zozulia - Prezes Zarządu
6. Określenie celów statutowych Fundacji.
Celami Fundacji są:
1. Promowanie, rozwój i wspieranie stosunków społeczno-gospodarczych i
kulturalno-naukowych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą.
2. Promowanie, rozwój i wspieranie współpracy pomiędzy Rzecząpospolitą
Polską a Ukrainą w zakresie sportu.
3. Promowanie, wspieranie i realizacja na terytorium Polski przedsięwzięć o
tematyce ukraińskiej z zakresu stosunków społeczno-gospodarczych,
kulturalno-naukowych i sportu.
4. Pomoc obywatelom Ukrainy oraz mniejszości Ukraińskiej przebywającym na
terytorium Polski.
7. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o
skutkach finansowych.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
− prowadzenie konferencji i seminariów;
− organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań i szkoleń;
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− prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej;
− prowadzenie centrów pomocy cudzoziemcom;
− przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym
wybitnie przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. Opisane wyżej
ewentualne świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla
osób je otrzymujących;
− podejmowanie działalności kulturowo-artystycznej;
− podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej;
− badanie opinii społecznej;
− doradztwo prawne, ekonomiczne, finansowe i organizacyjne podmiotom
działalność których odpowiada celom Fundacji;
− dokonywanie analiz politologicznych, socjologicznych, gospodarczych,
prawnych i finansowych.
Zakres działalności Fundacji Ukraina w roku 2013:
− Wsparcie przy realizacji Festiwalu Kultury Ukraińskiej „Viva Ukraina”
(22.11 – 01.12.2013 r.)
− Organizacja konkursu plastycznego „Pamiętamy o Wielkim Głodzie na
Ukrainie” (23.11.2013 r.)
− Organizacja pokazu sztuki w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży
(23.11.2013 r.)
− Wsparcie organizacyjne i finansowe promocji „Raportu o stanie kultury i NGO
w Ukrainie” podczas międzynarodowego seminarium translatorskiego w
Kolegium Europy Wschodniej (30.11.2013 r.)
− Wsparcie przy realizacji projektu „Tłumacze bez granic” (listopad 2013 r.)
8. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego: fundacja nie prowadzi
działalności gospodarczej
9. Odpisy uchwał zarządu fundacji: zarząd nie podjął żadnej uchwały w roku 2013
10. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich
źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych,
w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń
realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem
kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarcza, wynik
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: w
roku 2013 fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
Przychód uzyskany w roku 2013: 48,51 zł.
Wpłata na fundusz założycielski – 10000 zł.
11. Informacja o poniesionych kosztach na realizacji celów statutowych,
administracja, czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp., działalność
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gospodarcza,
pozostałe koszty: Fundacja w roku 2013 poniosła następujące koszty:
− Opłaty przy realizacji celów statutowych: 1348,37 zł.
− Koszty administracyjne: 1875,80 zł.

12. Fundacja w roku 2013:
− nie zatrudnia żadnych osób ani na podstawie umów o pracę ani na podstawie
umów zlecenia, w związku z tym nie wypłacała żadnych wynagrodzeń;
− nie udzieliła żadnych pożyczek;
− na dzień 31.12.2013r. na rachunkach bankowych była ulokowana łączna
kwota 7193,34 zł.
− nie posiada żadnych obligacji, a także akcji i udziałów w spółkach prawa
handlowego;
− nie nabywała żadnych nieruchomości i innych środków trwałych;
− nie posiada aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.
13. Fundacji w roku 2013: nie były zlecane żadne usługi (w tym zamówienia
publiczne) przez podmioty państwowe i samorządowe
14. Fundacja w roku 2013: jako podatnik posiadający numer NIP: 8982203920, za
rok 2013 złożyła następujące deklaracje podatkowe: CIT-8

