Sprawozdanie z działalności za 2017 rok

Zarząd Fundacji Transgresja z siedzibą w Katowicach przedkłada poniżej sprawozdanie z
działalności Fundacji w 2017 roku, które zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności
fundacji (Dz. U. NR 50 poz. 529).
1. Dane podstawowe:
Nazwa fundacji:Fundacja Transgresja
Siedziba: 40-064 Katowice ul. Mikołaja Kopernika 14
Adres do korespondencji:40-064 Katowice ul. Mikołaja Kopernika 14
Adres poczty elektronicznej:biuro@transgresja.org.pl
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:
Numer KRS: 0000706631
Numer REGON:368857557
Zarząd fundacji (funkcja oraz imię i nazwisko): prezes- Krzysztof Wostal
Określenie celów statutowych:
1)Integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób, wyrażona poziomem zatrudnienia
tych osób tj.:a)zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych lub osób z
niepełnosprawnościami, lub osób, o których mowa w art.1ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca2003
roku. O zatrudnieniu socjalnym, lub osób, o których mowa w art.4.ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2006r o spółdzielniach socjalnych, lub b)zatrudnieniu co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami
psychicznymi o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego:
2)przezwyciężanie wykluczenia społecznego osób z funkcjonalną niepełnosprawnością sensoryczną
poprzez podejmowanie i rozwijanie inicjatyw i działań służących likwidacji ograniczeń w przestrzeni
społecznej i publicznej.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także
opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych:
Nie wystąpiły w danym okresie.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:
Prowadzenie działalności organizacyjna ,naukowo-technicznej, edukacyjnej, prozdrowotnej,
prospołecznej.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji:
Nie dotyczy
5. 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 świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:
Nie dotyczy
6. Informacja o poniesionych kosztach na:
Realizację celów statutowych: -brak
Administrację: -brak
Działalność gospodarczą: -brak
Pozostałe koszty: - brak

7. Dane o:
a) Liczbie zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

z

Nie dotyczy
b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
Nie dotyczy
c) Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:
Nie dotyczy
d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
Nie dotyczy
e) 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:
Nie dotyczy
f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Nie dotyczy
g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Nie dotyczy
h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie:
Nie dotyczy
i) Nabytych pozostałych środkach trwałych:
Nie dotyczy
j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych do celów statystycznych:
Nie dotyczy
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności:
Nie dotyczy
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
Nie dotyczy
10. Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Fundacji i o ich wynikach:
Nie dotyczy

Katowice,27.12.2018r
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(miejscowość, data)
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