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I. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa pełna:
Adres siedziby:
Adres poczty elektronicznej:
REGON:
NIP:
Organ rejestrowy:
Numer w rejestrze:
Data rejestracji w KRS:
Forma prawna:
Organ nadzoru:

Fundacja „Malak”
ul. Stefana Batorego 15a/8, 31-135 Kraków
biuro@fundacjamalak.pl
122693187
676-245-95-27
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
0000437870
26.10.2012 r.
Fundacja
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

Zarząd Fundacji:
Bernadetta Weronika Jarocińska – Prezes Zarządu
Katarzyna Gilewska – Członek Zarządu
Irena Magdalena Kiełb - Członek Zarządu
Zuzanna Maria Marek – Członek Zarządu
Agnieszka Paulina Mazurek – Członek Zarządu
Cele Fundacji:
1)

propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi
multimedialnych i komunikacyjnych,
2) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
3) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
4) promowanie i organizacja wolontariatu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
5) działalność charytatywna,
6) przeciwdziałanie demoralizacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
7) kształtowanie społecznej wrażliwości na los ludzi zagubionych w swoim człowieczeństwie
oraz poczucia międzyludzkiej solidarności,
8) działalność wspomagająca rozwój intelektualny i edukacyjny osób z rodzin patologicznych
oraz będących w trudnej sytuacji finansowej,
9) przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na religię, poglądy
polityczne, wyznawane wartości,
10) inicjowanie i propagowanie różnych form wypoczynku, w szczególności sprzyjających
rozwojowi duchowemu i intelektualnemu.
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Zgodnie ze Statutem, Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie książek, podręczników, czasopism, broszur,
biuletynów oraz nośników multimedialnych,
2) organizowanie spotkań, warsztatów, seminariów, sesji naukowych, koncertów, wystaw,
spektakli oraz masowych imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i religijnych,
3) organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, spotkań oraz wyjazdów formacyjnych
i integracyjnych,
4) organizowanie zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności
z rodzin wieloproblemowych,
5) udzielanie pomocy finansowej, materialnej, środowiskowej dla osób objętych statutowymi
działaniami Fundacji,
6) współpracę z innymi fundacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami
statutowymi Fundacji.

Okres sprawozdawczy: od 01.01.2014 do 31.12.2014

II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Cele statutowe Fundacji „Malak” zostały w 2014 roku zrealizowane poprzez następujące projekty
i działania:

1. Wyjazdy rekolekcyjne Weekend Pełen Łaski
Fundacja „Malak” organizuje cykliczne trzydniowe wyjazdy rekolekcyjne, na które składają się:
Eucharystie, uwielbienia, wspólna modlitwa Liturgii Godzin, adoracja Najświętszego Sakramentu,
słuchanie Słowa Bożego, a także konferencje ojców Adama Szustaka OP i Tomasza Nowka OP oraz
innych księży z różnych zakonów i diecezji. Do organizacji wyjazdów rekolekcyjnych każdorazowo byli
zapraszani wolontariusze, którzy odpowiadali m.in. za pomoc w przygotowaniu wyjazdów,
jak również oprawę muzyczną i liturgiczną, prowadzenie modlitwy uwielbienia oraz modlitw
wstawienniczych.
W 2014 roku odbyły się trzy takie wyjazdy (3-5.01, 16-18.05, 12-14.12), w których łącznie wzięło
udział 1350 osób. Wszystkie „Weekendy Pełne Łaski” miały miejsce w Domu Pielgrzyma, ul. Jana
Pawła II 7, 41-154 Góra Św. Anny.
2. Spotkania uwielbienia Wieczór Pełen Łaski
Fundacja „Malak” organizuje cykliczne jednodniowe spotkania modlitewne, na które składają się:
Eucharystie, modlitwy uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu, a także konferencje ojców
Adama Szustaka OP i Tomasza Nowaka OP.
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W 2014 roku odbyły się dwa takie spotkania (8.06, 18.10), w których łącznie wzięło udział około
2 tys. osób. Obydwa „Wieczory Pełne Łaski” miały miejsce w kościele Parafii Matki Bożej Saletyńskiej
w Krakowie przy ul. Cegielnianej 43.

3. Rekolekcje o zranieniach seksualnych Mówię ci, wstań! – spotkanie ze Źródłem życia
Fundacja „Malak” w dniach od 14 do 16 listopada 2014 r. zorganizowała rekolekcje o zranieniach
seksualnych pt. „Mówię ci, wstań! – spotkanie ze Źródłem życia”. Wyjazd miał miejsce w domu
wspólnoty Ognisko Miłości w Olszy koło Rogowa (woj. łódzkie). Rekolekcje głosił o. Adam Szustak OP,
a w posłudze pomagał mu ks. Rafał Kowalski. W planie rekolekcji znalazły się m.in. adoracje,
konferencje, modlitwa Liturgią Godzin, modlitwy wstawiennicze, Spowiedź oraz Eucharystie.

4. Akcja charytatywna Czym mogę służyć?
4.1. Dla Bartka Kaszuby
Fundacja „Malak” w dniach od 2 grudnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. przeprowadziła akcję
charytatywną Czym mogę służyć? połączoną ze zbiórką publiczną (pozwolenie na zbiórkę udzielono
decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 480/2013) na rzecz sześcioletniego Bartka Kaszuby
z wodogłowiem i porażeniem mózgowym. Pomoc w ramach inicjatywy Czym mogę służyć? była
możliwa na trzy sposoby: poprzez modlitwę, post i jałmużnę. W akcję na rzecz Bartka mógł zatem
włączyć się każdy – bez względu na wiek czy sytuację materialną. Zebrano łącznie 8274,88 zł (w tym
3625,88 zł w 2014 roku).
- 3117,50 zł z dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe nr 76 2490 0005 0000 4600
7169 4862,
- 2635,88 zł ze zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich
przeprowadzonej dnia 5 stycznia 2014 r. w Domu Rekolekcyjnym na Górze św. Anny podczas
rekolekcji „Weekend Pełen Łaski”,
- 2471,50 zł ze sprzedaży przedmiotów w ramach aukcji internetowej.
Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej wyniosły: 300 zł za wykonanie projektu graficznego strony
internetowej www.czymmogesluzyc.pl informującej o zbiórce publicznej na rzecz podopiecznego
Fundacji oraz 82 zł za opłatę skarbową. Koszty zostały pokryte z dochodów z działalności
gospodarczej Fundacji.
4.2. Dla Jagody Pawluk
Fundacja „Malak” w dniach od 10 marca 2014 r. do 30 września 2014 r. przeprowadziła akcję
charytatywną Czym mogę służyć? połączoną ze zbiórką publiczną (pozwolenie na zbiórkę udzielono
decyzjami Ministra Administracji i Cyfryzacji o numerach: 208/2014, 265/2014, 308/2014). Pomoc
w ramach inicjatywy Czym mogę służyć? była możliwa na trzy sposoby: poprzez modlitwę, post
i jałmużnę. Zebrano 16 369,52 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych
pięćdziesiąt dwa grosze) w tym:
4

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Malak” za rok 2014

- 10 225,60 zł z dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe nr 66 2490 0005 0000 4600
4187 4235,
- 6 143,92 zł ze zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich
przeprowadzonej w dniach od 16 do 18 maja 2014 r. w Domu Rekolekcyjnym na Górze
św. Anny podczas rekolekcji Weekend Pełen Łaski.
Pieniądze zostały przeznaczone na finansowanie Jagodzie turnusów rehabilitacyjnych oraz
profesjonalnej pomocy medycznej i rehabilitacyjnej na kolejne miesiące.
Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej dla Jagody Pawluk wyniosły 200 zł za wykonanie projektu
graficznego strony internetowej www.czymmogesluzyc.pl informującej o zbiórce publicznej na rzecz
podopiecznej Fundacji. Opłata skarbowa wysokości 82 zł została zaś pokryta z dochodów
z działalności gospodarczej Fundacji.

4.3. Dla Barbary Turek
Fundacja „Malak” w dniach od 20 listopada 2014 r. do 21 stycznia 2015 r. przeprowadziła akcję
charytatywną Czym mogę służyć? połączoną ze zbiórką na konto bankowe na rzecz Barbary Turek –
osoby niepełnosprawnej, której dnia 19 listopada 2014 r. skradziono wózek inwalidzki. Na konto
bankowe o numerze: 82 490 0005 0000 4600 7576 1285 zebrano 19 276,42 zł (w tym 19 121,42 zł
w 2014 r.). Pieniądze zostały przeznaczone na zakup wózka inwalidzkiego, nowego materaca oraz
rocznej rehabilitacji dla podopieczne Fundacji.

5. Akcja Adorator
W marcu 2014 r. Fundacja „Malak” zorganizowała akcję modlitwy w intencji pokoju na świecie,
przede wszystkim za kraje, w których trwają konflikty, ale także za wszystkie inne państwa, które to
dotyka przez bliskość geograficzną oraz zależności polityczne, w tym za Polskę. Inicjatywa zrodziła się
w odpowiedzi na sytuację na Ukrainie wiosną 2014 r. Akcja polega na zaangażowaniu
w wołanie o pokój poprzez adorację Najświętszego Sakramentu. Świadectwem podjęcia
zobowiązania modlitwy była deklaracja poprzez wpisanie się w tabelkę na stronie akcji. Adresatami
akcji byli chrześcijanie oraz wszyscy ludzie dobrej woli, bez względu na wiek, zainteresowania,
poglądy czy zawód, żyjący w Polsce jak i na całym świecie. Akcja Adorator trwała intensywnie przez
dwa miesiące. Po tym czasie spośród osób czynnie zaangażowanych w modlitwę stworzyła się grupa
ludzi (odbierająca comiesięczny newsletter akcji), która regularnie modli się w intencji pokoju.

6. Warsztaty psychologiczne według Słowa Bożego pt. Żyj po Bożemu
W dniach od 27 października do 1 grudnia 2014 r. Fundacja „Malak” zorganizowała rozwojowe
warsztaty psychologiczne. Były to zajęcia oparte na Słowie Bożym, dające uczestnikom możliwość
spojrzenia na siebie w kluczu chrześcijańskiego pojmowania godności człowieka. Warsztaty „Żyj po
Bożemu” były szansą poznania Bożego pomysłu na własne życie (dzięki konfrontacji ze Słowem
Bożym) oraz doświadczenia przemiany myśli i emocji na bardziej konstruktywne i pozytywne (dzięki
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zastosowaniu prostych technik psychologicznych używanych w terapii, coachingu czy poradnictwie).
Zajęcia prowadziła Maria Krzemień ‒ psycholog, trener i coach. Warsztaty miały charakter zamknięty
i składały się z sześciu 2,5 godzinnych spotkań odbywających się co tydzień w siedzibie Fundacji.
7. Projekt Gość w dom
27 listopada 2014 r. Fundacja otworzyła nową inicjatywę noszącą nazwę „Gość w dom”. Projekt ma
źródło w misji Fundacji: „tworzyć – ewangelizować – inspirować” i zakłada comiesięczne wieczorne
spotkania w siedzibie Fundacji z zaproszonymi gośćmi, którzy żyją twórczo, chętnie dzielą się swoimi
pasjami oraz potrafią zainspirować innych do odważnego funkcjonowania w świecie. Podczas
pierwszego spotkania wolontariusze wspólnoty Domy serca opowiadali o swojej posłudze wobec
najuboższych w różnych częściach świata, m.in. w Chile, na Kubie, w Brazylii, a także w krajach
europejskich.

8. Projekt Bliscy Malaka
W październiku 2014 r. Fundacja utworzyła nową inicjatywę o nazwie Bliscy Malaka. Jest to
propozycja włączenia się w regularną pomoc finansową przez darowizny na działania statutowe
Fundacji. Regularne wsparcie finansowe z jednej strony bowiem daje Fundacji możliwość szybkiego
reagowania na zaistniałe potrzeby, z drugiej zaś pozwala planować wydarzenia ewangelizacyjne lub
akcje dobroczynne z większym rozmachem i szerszym zasięgiem.
Bliscy Malaka za udział w projekcie otrzymują upominek, który jest skromnym znakiem wdzięczności
ze strony Fundacji; zaproszenie do wspólnego i smacznego czasu w siedzibie Fundacji; co trzy
miesiące biuletyn z fotorelacją z życia Fundacji i informacją o sposobie wykorzystania przekazanych
środków finansowych.

9. Targi wydawnicze
XX Ogólnopolskie Targi Wydawców Katolickich
W dniach od 3 do 6 kwietnia 2014 Fundacja „Malak” wzięła udział jako wystawca
w XX Ogólnopolskich Targach Wydawców Katolickich (zorganizowanych przez Stowarzyszenie
Wydawców Katolickich) w Arkadach Kubickiego w warszawskim Zamku Królewskim. Podczas targów
Fundacja oprócz sprzedaży swoich pozycji wydawniczych promowała swoją działalność statutową.

XVIII Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2014
W dniach od 23 do 26 października 2014 Fundacja „Malak” uczestniczyła jako wystawca w XVIII
Międzynarodowych Targach Książek w Krakowie. Wydarzenie, które skupiło około 60 tys.
zwiedzających oraz 700 wystawców z Polski i ze świata, odbyło się w nowo wybudowanym
Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO KRAKÓW. Uczestnictwo w Targach
umożliwiło sprzedaż pozycji wydawniczych oraz promocję działalności statutowej Fundacji.
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10. Prowadzenie warsztatów w ramach projektu SEWAC
15 kwietnia 2014 r. Fundacja „Malak” była gościem na spotkaniu zorganizowanym przez Fundację
Wspierania Rozwoju Innowacji i Kreatywności “Inncrea” w ramach projektu LLP Grundtvig SEWAC.
Adresatami tych warsztatów były kobiety zainteresowane zakładaniem oraz prowadzeniem fundacji
i stowarzyszeń. Członkowie i pracownicy Fundacji zostali poproszeni o podzielenie się własnym
doświadczeniem tworzenia i rozwijania działalności w sektorze organizacji pozarządowych.

11. Promowanie działalności statutowej w radiu Nowohuckie.pl
6 maja 2014 Fundacja „Malak” była gościem w Radiu nowohuckie.pl w audycji pt. „Okiem Oczak”
prowadzonej przez p. Joannę Ostowską-Oczak. Rozmowa dotyczyła m.in. początków
Fundacji, pomysłów na działalność, inicjatyw podejmowanych przez Fundację (Adorator, akcja „Czym
mogę służyć?”, Weekend Pełen Łaski), aktywności wydawniczej, codzienności fundacyjnej oraz
planów na przyszłość.

12. Koncertu kolęd dla bezdomnych
25 stycznia 2014 Fundacja „Malak” wspomogła organizację koncertu kolęd dla bezdomnych
odwiedzających dom pomocy prowadzony przez Misjonarki Miłości w Katowicach. Zespół złożony
z muzyków związanych z katowicką Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w składzie:
Bogusław Kaczmar – pianino, Michał Kapczuk – kontrabas, Jadwiga Chojnacka – harfa, Dominika
Kontny – wiolonczela, Olga Boczar, Gabriela Stańdo, Gabriela Blacha, Małgorzata Hutek – śpiew, zagrał
znane kolędy i pastorałki w profesjonalnych, skomponowanych specjalnie na tę okazję aranżacjach.
13. Darowizna dla Małgorzaty i Patrycji Kosińskich
W sierpniu 2014 r. Fundacja Malak dofinansowała tygodniowy pobyt Małgorzaty (15 lat) i Patrycji
(7 lat) Kosińskich na turnusie rehabilitacyjny w Ośrodku Wypoczynkowym „Rajski Dom” w Kudowie
Zdroju, który odbył się w dniach od 21 grudnia 2014 r. do 4 stycznia 2015 r. Dziewczynki chorują
na autyzm oraz upośledzenie umysłowe. Fundacja przekazała dla nich darowiznę wysokości
2012,00 zł.

14. Patronaty:
14.1. Płyta zespołu Amenband pt. Reaktywacja
W listopadzie 2014 r. Fundacja „Malak” objęła patronatem nową płytę zespołu AmenBand ‒ grupy
muzycznej założonej w latach 90. przez wybitnego kontrabasistę i kompozytora Andrzeja Cudzicha.
Nagrana przez młodych muzyków płyta Reaktywacja zawiera utwory znane z wcześniejszej
działalności zespołu, ale wykonane w zupełnie innej odsłonie muzycznej, oraz kilka nowości. Płyta
wspiera akcję „Bilet dla Brata” w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.
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14.2. Album pt. Piękna Pani
Jesienią 2014 r. Fundacja „Malak” objęła patronatem album Piękna Pani. Płyta jest zbiorem pieśni
modlitewnych i pielgrzymkowych, które do tej pory anonimowo funkcjonowały w religijnej tradycji
ustnej, a które w końcu doczekały się oficjalnego wydania autoryzowanego przez twórczynię tekstów
(Marię Kiepuszewską) oraz autorkę muzyki (Grażynę Maciejewską). Po 30 latach od ich powstania
zostały spisane w nutach na podstawie archiwalnych nagrań i zarejestrowane przez młode pokolenie
wykonawców, córkę autorki (Agnieszkę Kiepuszewską) i jej męża (Nikolę Kołodziejczyka).
15. Udostępnianie pomieszczeń Fundacji dla prospołecznych inicjatyw

Szkoła Wspólnoty DOMÓW SERCA
Od października 2014 r. Fundacja Malak bezpłatnie raz w miesiącu udostępnia jedno z pomieszczeń
siedziby Fundacji Wspólnocie „Domy Serca” do organizacji tzw. Szkoły Wspólnoty. Są to otwarte
spotkania formacyjne, na które składają się: wspólna modlitwa, rozważania tekstów bliskich
charyzmatowi Wspólnoty oraz czas na rozmowę i integrację.
16. Działania w zakresie PR
Prace związane z:
- prowadzeniem stron internetowych:
- Fundacji „Malak”: www.fundacjamalak.pl,
- akcji charytatywnej Czym mogę służyć?: www.czymmogesluzyc.pl
- akcji modlitewnej „Adorator”: www.adorator.fundacjamalak.pl
- sklepu internetowego: www.sklepmalak.pl
- tworzeniem kampanii marketingowych o działalności Fundacji – 27 newsletterów w 2014 r.
- prowadzeniem profilu w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Vimeo, YouTube.
Przychody Fundacji z działalności statutowej pochodzą ze sprzedaży wyjazdów rekolekcyjnych,
warsztatów psychologicznych oraz otrzymanych darowizn.

III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Zgodnie z §12 Statutu Fundacji, dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów
statutowych, Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1)
2)
3)
4)

sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej,
pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach,
sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach,
sprzedaży detalicznej gazet i artykułów piśmiennych prowadzonej w wyspecjalizowanych
sklepach,
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5) sprzedaży detalicznej nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzonej
w wyspecjalizowanych sklepach,
6) sprzedaży detalicznej pozostałych wyrobów prowadzonej na straganach i targowiskach,
7) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej i Internet,
8) wydawania książek,
9) wydawania czasopism i pozostałych periodyków,
10) pozostałej działalności wydawniczej,
11) działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
12) przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hostingu), podobnej
działalności,
13) działalności portali internetowych,
14) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
15) pozostałej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej.

Przychody z działalności gospodarczej pochodzą z wydawania oraz sprzedaży książek
i audiobooków o tematyce religijnej oraz innych produktów o charakterze religijnym, które zostały
wymienione poniżej. Wszystkie środki pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej
Fundacja przeznacza na realizację swoich celów statutowych.
Od marca 2013 roku działa sklep internetowy Fundacji „Malak” pod domeną www.sklepmalak.pl.
Sklep Fundacji jest zarówno księgarnią internetową jak i dystrybutorem produktów Fundacji.
Do asortymentu sklepu Fundacji w roku 2014 należały:
1. Produkty wydane przez Fundację „Malak”:
Adam Szustak OP Pachnidła – książka z dwoma płytami CD. Album jest zbiorem konferencji
o relacjach damsko-męskich wygłoszonych przez o. Adama Szustaka OP jako komentarz do
„Pieśni nad pieśniami”,
Adam Szustak OP Pachnidła 2 – książka z dwoma płytami. Album jest kontynuacją
wydawnictwa o. Adama Szustaka OP pt. „Pachnidła”. Zawiera ponad 30 konferencji o
męskości i kobiecości będących komentarzem do „Pieśni nad pieśniami”,
Adama Szustaka OP Osioł w raju – książka z zapisem rekolekcji o tym samym tytule
wygłoszonych przez o. Adama w kilku miastach (m.in. Warszawie i Wrocławiu) uzupełnionym
o nowe, odkrywcze spostrzeżenia i fascynujące komentarze biblijne,
Adam Szustak OP Noe. Człowiek, który chodził z Bogiem – książka z płytą CD. Album to zapis
rekolekcji wygłoszonych przez o. Adama Szustaka w maju 2014 r. w Parafii św. Andrzeja
Boboli w Warszawie. Ich tematem jest biblijna historia Noego zinterpretowana w kontekście
problemów i dylematów współczesności.
Małgorzaty Hutek Grounded in love – debiutancki album Małgorzaty Hutek zawierający 11
jej autorskich utworów w stylistyce jazzu przeplatanego elementami world music
z domieszką groove'u oraz eksperymentu.
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Inne produkty Fundacji o tematyce religijnej:
kubki dla Bartka i Jagody – kubki będące produktami dedykowanymi akcji charytatywnej
Czym mogę służyć?
kubki z cytatami o. Adama Szustaka,
torby EKO – materiałowe torby z tekstami o chrześcijańskim przesłaniu („jak Boga kocham”,
„jak Bóg da”, „Bóg mi świadkiem”, „o mój Boże!”, „broń Boże!”, „o niebo lepszy”, „chodzę
z Bogiem”),
pokrowce i okładki na Pismo Święte
zakładki do książek
magnesy
naklejki
kartki okolicznościowe
kalendarze na lata 2014 i 2015
różańce
przypinki
koszulki damskie i męskie

2. Produkty jedynie dystrybuowane:
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. Edycja św. Pawła
Pismo Święte Nowego Testamentu, wyd. Edycja św. Pawła
Adam Szustak OP, Karol Sobczyk Błogosławieństwo ma moc, czyli o sile Twojego słowa,
wyd. Gloria24.pl
Adam Szustak OP Garnek strachu. Droga do dojrzałości – lekcje Gedeona, wyd. MO-REcords
Adam Szustak OP Zamknij oczy. Droga do spełnienia – lekcje Samsona, wyd. MO-REcords
Adam Szustak OP Placki z rodzynkami, wyd. W drodze
Adam Szustak OP Nocny złodziej, wyd. Gloria24.pl
Adam Szustak OP Projekt: JUDYTA. Czym jest siła kobiety?, wyd. MO-REcords
Adam Szustak OP Projekt: JONASZ. Czym jest siła mężczyzny?, wyd. MO-REcords
Adam Szustak OP Wielka ryba. Droga do odpowiedzialności – Lekcje Sary i Tobiasza,
wyd. MO-REcords
Adam Szustak OP Rozplątani. Jak naprawić trudne relacje?, wyd. MO-REcords
Adam Szustak OP Od zera do bohatera, wyd. W drodze
Adam Szustak OP, Robert „Litza” Friedrich Wilki dwa. Męska przeprawa przez życie,
wyd. Znak
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IV. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU
1. Uchwała Zarządu nr 1/2014 w sprawie wniosku o ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu
2. Uchwała Zarządu nr 2/2014 w sprawie zaliczenia nadwyżek lub niedopłat w kwocie jednego
złotego odpowiednio w pozostałe przychody lub koszty operacyjne
3. Uchwała Zarządu nr 3/2014 w sprawie ustanowienia Regulaminu Sklepu Malak
4. Uchwała Zarządu nr 4/2014 w sprawie zamiany adresu Fundacji Malak
5. Uchwała Zarządu nr 5/2014 w sprawie zaokrąglenia niepełnego dnia urlopu wypoczynkowego
w górę do pełnego dnia
6. Uchwała Zarządu nr 6/2014 w sprawie ustanowienia Regulaminu sklepu Fundacji Malak
Odpisy ww. uchwał Zarządu stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

V. PRZYCHODY
Działalność statutowa odpłatana

165 271,36 zł

Sprzedaż usług (rekolekcje, warsztaty)

165 271,36 zł

Działalność statutowa nieodpłatna

64 179,37 zł

Darowizny ze zbiórek publicznych
Pozostałe darowizny

19 995,40 zł
44 183,97 zł

Działalność gospodarcza

608 289,16 zł

Sprzedaż towarów
Sprzedaż usług

572 748,18 zł
35 540,98 zł

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego
z działalności statutowej wynosi 265,10 %.
VI. KOSZTY
Działalność statutowa odpłatna

207 896,75 zł

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników
Amortyzacja
Pozostałe koszty rodzajowe

11 557,68 zł
155 329,45 zł
41,00 zł
31 398,26 zł
3 061,19 zł
1 543,90 zł
4 965,27 zł
11

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Malak” za rok 2014

Działalność statutowa nieodpłatna

89 336,05 zł

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Wynagrodzenia
ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników
Pozostałe koszty rodzajowe

905,40 zł
6 070,55 zł
47 328,45 zł
8 385,32 zł
26 646,33 zł

Działalność gospodarcza

394 517,09 zł

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Wynagrodzenia
ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

2 973,95 zł
45 533,44 zł
55 797,99 zł
8 948,78 zł
4 155,99 zł
277 106,94 zł

Koszty administracyjne

117 552,77 zł

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników
Pozostałe koszty rodzajowe

7 138,83 zł
8 223,35 zł
45 919,09 zł
1 425,00 zł
44 260,16 zł
8 996,02 zł
1 590,32 zł

VII. WYNAGRODZENIA
Przeciętne zatrudnienie pracowników na etacie w 2014 r. wynosiło 4,61 osoby. W przeliczeniu
na pełny etat 4,09 osoby.
W 2014 roku Fundacja pozostawała w stosunku pracy z osobami zatrudnionymi na stanowiskach:
- Dyrektor Biura (od 10.02.2014)
- Pracownik Administracyjno – Biurowy (od 10.02.2014)
- Koordynator Projektów i Promocji (od 10.02.2014)
- Koordynator Projektów, Redaktor, Copywriter (1/2 etatu) (od 10.02.2014)
- Koordynator Sprzedaży i Obsługi Klienta (od 10.02.2014)
- Koordynator Sprzedaży i Obsługi Klienta (1/2 etatu) (od 3.11.2014)
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VIII. ŁĄCZNA KWOTA WYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ Z PODZIAŁEM NA WYNAGRODZENIA,
PREMIE, I INNE ŚWIADCZENIA
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń:

123 888,22 zł

Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne
Nadgodziny
Inne świadczenia
Premia

110 720,88 zł
2 356,41 zł
7 951,62 zł
2 859,31 zł

IX. WYSOKOŚĆ ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA WYPŁACONEGO
ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU I INNYCH ORGANÓW FUNDACJI
Nie wystąpiły
X. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA I UMÓW O DZIEŁO
Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o
dzieło:

40 427,85 zł

Umowy zlecenia
Umowy o dzieło
Należności licencyjne
Prawa autorskie i inne prawa
Odsetki od pożyczek

18 565,22 zł
8 668,50 zł
58,11 zł
11 333,00 zł
1 803,02 zł

XI. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
Aktualizacja zapasów nie występowała.
XII. UDZIELONE POŻYCZKI
Nie wystąpiły.
XIII. KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH
Lokaty bankowe nie były tworzone.
XIV. WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB NABYTYCH AKCJI
W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
Nie wystąpiły.
XV. NABYTE NIERUCHOMOŚCI I ICH PRZEZNACZENIE
Nie wystąpiły.
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XVI. NABYTE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE
Nie wystąpiły.
XVII. WARTOŚCI AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ
Aktywa obrotowe

190 897,84 zł

Towary
Należności z tytułu dostaw i usług
Pozostałe należności
Podatek VAT do rozliczenia w kolejnych okresach
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (abonamenty, domena)
Zobowiązania

83 268,90 zł
12 557,97 zł
5 405,77 zł
340,03 zł
13 199,77 zł
75 782,13 zł
343,27 zł
117 132,83 zł

Z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tyt. podatków, dotacji ceł, ubezpieczeń
społecznych i innych świadczeń
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Rozliczone wydatki pracowników

84 186,76 zł
21 155,81 zł
11 721,24 zł
69,02 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów nie występują
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (domeny, Hosting i oprogramowanie rozliczane w czasie):
343,27 zł
XVIII. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY
I SAMORZĄDOWE ORAZ WYNIK NA TEJ DZIAŁALNOŚCI

PAŃSTWOWE

Nie wystąpiły.
XIX.

WYNIK PODATKOWY CIT-8

Przychody bilansowe
Przychód podatkowy
Koszty bilansowe
- reprezentacja
- ZUS niezapłacony
- odsetki NKUP
Koszty podatkowe
Wynik podatkowy

837 829,19 zł
837 829,19 zł
811 907,32 zł
26,31 zł
3 280,35 zł
0,00 zł
808 600,66 zł
29 228,53 zł

XX. KONTROLA FUNDACJI
W roku 2014 w Fundacji nie była przeprowadzana żadna kontrola.
14

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Malak” za rok 2014

Opracowano: Zarząd Fundacji „Malak”
Prezes Fundacji : Bernadetta Jarocińska ….………………………………………………………………
Członkowie Zarządu:
Zuzanna Marek

…………………………………………………………………………

Irena Kiełb

…………………………………………………………………………

Agnieszka Mazurek …………………………………………………………………………
Katarzyna Gilewska …………………………………………………………………………
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I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Informacje ogólne
Nazwa pełna:

Fundacja „Malak”

Adres siedziby:

ul. Stefana Batorego 15a/8, 31-135 Kraków

REGON:

122693187

NIP:

676-245-95-27

Organ rejestrowy:

Sąd

Rejonowy

dla

Krakowa

–

Śródmieścia

w

Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w rejestrze:

0000437870

Akt założycielski:

Statut z dnia 17.08.2012 r.

Forma prawna:

Fundacja

Zarząd Fundacji:
Bernadetta Weronika Jarocińska – Prezes Zarządu
Zuzanna Maria Marek – Członek Zarządu
Irena Magdalena Kiełb - Członek Zarządu
Agnieszka Paulina Mazurek - Członek Zarządu
Katarzyna Gilewska – Członek Zarządu

Przedmiot działalności:
Propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi
multimedialnych

i

komunikacyjnych,

działalność

w

zakresie

nauki,

edukacji,

oświaty

i wychowania, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promowanie
i organizacja wolontariatu w szczególności wśród dzieci i młodzieży, działalność charytatywna,
przeciwdziałanie demoralizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, kształtowanie społecznej wrażliwości
na los ludzi zagubionych w swoim człowieczeństwie oraz poczucia międzyludzkiej solidarności,
działalność wspomagająca rozwój intelektualny i edukacyjny osób z rodzin patologicznych oraz
będących w trudnej sytuacji finansowej, przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji
ze względu na religię, poglądy polityczne, wyznawane wartości, inicjowanie i propagowanie różnych
form wypoczynku, w szczególności sprzyjających rozwojowi duchowemu i intelektualnemu.

Okres sprawozdawczy: od 01.01.2014 do 31.12.2014
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2. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej.
Fundacja rok obrotowy zamknęła zyskiem netto w kwocie 25 921,87 zł.
Suma aktywów i pasywów bilansu wyniosła 190 897,84 zł.

3. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (w tym
amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
3.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z dnia 17 czerwca 2002 roku).
3.2. W roku 2014 fundacja prowadziła księgi handlowe za pomocą programu komputerowego –
Enova, w zewnętrznym biurze rachunkowym.
Rachunek zysków i strat został sporządzony wg wariantu porównawczego.

3.3 Wycena aktywów i pasywów
Stosowane metody wyceny wartości aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdania
finansowego są zgodne z wytycznymi zawartymi w art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
Środki trwałe
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy, środkami trwałymi są rzeczowe aktywa
trwałe i zrównane z nimi, spełniające następujące warunki:
przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności (okres, w którym w wyniku używania
jednostka będzie osiągała korzyści ekonomiczne) jest dłuższy niż rok,
są kompletne, zdatne do użytku,
są przeznaczone na potrzeby jednostki, tj. będą służyć realizacji celów gospodarczych
jednostki określonych w dokumentacji.
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Do środków trwałych zalicza się w szczególności:
a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także
będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.
Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy
o podobnym charakterze zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie
z przepisami art. 3 ust. 4 ustawy. Jeżeli zatem jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe
(dotyczy to również wartości niematerialnych i prawnych) na mocy umowy, zgodnie z którą jedna
ze stron, zwana "finansującym", oddaje drugiej stronie, zwanej "korzystającym", środki trwałe
do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te zalicza się
do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z 7 warunków
określonych w ww. art. 3 ust. 4.
Natomiast u finansującego oddane do używania korzystającemu środki trwałe na podstawie umowy
spełniającej co najmniej jeden z ww. warunków, zalicza się do aktywów trwałych jako należności.
Na koncie 010 "Środki trwałe" ujmuje się również te środki trwałe, które zostały przewłaszczone
na kredytodawcę (pożyczkodawcę), ale są nadal użytkowane nieodpłatnie przez jednostkę.
Nie są ewidencjonowane na koncie 010 przedmioty posiadające cechy środków trwałych, ale o niskiej
cenie jednostkowej.

Ustalono kwotę nie wyższą niż 1 500 zł dla przedmiotów, które będą

zarachowywane bezpośrednio w ciężar kosztów.
Stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 pkt. 17 ustawy, nie są zaliczane do środków trwałych
te nieruchomości, które nie zostały nabyte dla potrzeb działalności operacyjnej jednostki, lecz w celu
osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających np. z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich
przychodów, w tym z transakcji handlowej lub innych pożytków.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy (a zatem również
w trakcie roku obrotowego), według zasad określonych w rozdziale 4 ustawy, w tym w art. 28
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ust. 1 pkt 1. Zgodnie z powołanym przepisem, wartości niematerialne i prawne wycenia się według
cen nabycia (w rozumieniu art. 28 ust. 2 i 8) lub kosztów wytworzenia (w rozumieniu art. 28 ust. 8),
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe (dokonywane według zasad określonych
w art. 32 ust. 1-4 i ust. 6), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (w sytuacjach
przewidzianych w art. 28 ust. 7 lub w art. 32 ust. 4).
Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu (art. 31 ust. 1 ustawy).
Środki pieniężne w kasie i banku
a) krajowe środki pieniężne wykazywane są w księgach rachunkowych z uwzględnieniem przepisów
art. 28 ustawy o rachunkowości:
gotówka w kasie - w wartości nominalnej,
środki zgromadzone na rachunkach bankowych - w wartości nominalnej, przy czym wartość
nominalna obejmuje również odsetki dopisane przez bank do stanu rachunków (Ma konto
750),
b) weksle obce ujmowane są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, przy czym
ewentualne różnice z dyskonta weksli zarachowywane są w momencie ich przyjęcia do przychodów
finansowych (Ma konto 750),
Rozrachunki wyrażone w walucie polskiej
Rozrachunki wyrażone w walucie polskiej ewidencjonowane na kontach zespołu 2 wyceniane
są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, a mianowicie:
1) na dzień powstania: należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek - według
ich wartości nominalnej (art. 28 ust. 11 pkt. 2 ustawy o rachunkowości),
2) nie rzadziej niż na dzień bilansowy według poniższych zasad:
a) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności (art. 28
ust. 1 pkt. 7 ww. ustawy),
b) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, a w przypadku zobowiązań finansowych, których
uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki
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pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej (art. 28 ust. 1 pkt. 8
ww. ustawy).
Rozrachunki wyrażone w walutach obcych
Rozrachunki wyrażone w walutach obcych ewidencjonowane na kontach zespołu 2 są wyceniane
z uwzględnieniem dodatkowo przepisów dotyczących zasad ich przeliczania na walutę polską,
a mianowicie:
1) na dzień powstania: należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek - według ich
wartości nominalnej (art. 28 ust. 11 pkt. 2 ww. ustawy), przeliczonej na walutę polską po kursie
średnim ustalonym dla danej waluty obcej przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedni, chyba że
w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie wiążącym jednostkę ustalony został inny kurs (art. 30
ust. 2 pkt. 2, z uwzględnieniem ust. 3 ww. ustawy),
2) nie rzadziej niż na dzień bilansowy według poniższych zasad:
a) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności (art. 28
ust. 1 pkt. 7 ww. ustawy), przeliczonej na walutę polską po obowiązującym na dzień poprzedni
średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski (art. 30 ust. 1 pkt. 1),
b) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, a w przypadku zobowiązań finansowych
wymienionych w ustawie - według wartości godziwej (art. 28 ust. 1 pkt. 8), przeliczonej na walutę
polską po obowiązującym na dzień poprzedni średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski (art. 30 ust. 1 pkt. 1),
c) kredyty bankowe ujmuje się w księgach rachunkowych:
kredyty w walucie polskiej - w wysokości zadłużenia, według wartości nominalnej (jak środki
pieniężne na rachunkach bankowych),
kredyty wyrażone w walutach obcych - w wysokości zadłużenia, w wartości nominalnej walut
obcych, przeliczonych na walutę polską według zasad określonych w art. 30 ust. 2 ustawy
o rachunkowości. Zadłużenie na dzień bilansowy wycenia się - zgodnie z art. 30 ust. 1 po kursie średnim NBP, ustalonym na ten dzień dla poszczególnych walut obcych.
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II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, nie wystąpiły zdarzenia,
które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych
w sprawozdaniu finansowym
Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne istotne zdarzenia, które nie zostałyby uwzględnione
w niniejszym sprawozdaniu finansowym.
3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym oraz korekty błędów podstawowych
W roku 2014 Fundacja nie dokonała zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
4. Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe
Tabela zmian wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych przedstawia się
następująco:

Pozycja
Środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Razem

Wartość wg cen
nabycia

Zakup
w roku 2014

Umorzenie
w roku 2014

Wartość
netto

8 682,73

8 682,73

8 682,73

0

0

0

0

0

8 682,73

0

8 682,73

0

5. Grunty użytkowane wieczyście
Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
6. Nieamortyzowane środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,
w tym leasingu
Fundacja nie posiada w swojej ewidencji żadnych środków trwałych użytkowanych na podstawie
ww. umów.
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7. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków
i budowli
Fundacja nie posiada tytułów własności budynków i budowli oraz zobowiązań z tego tytułu wobec
budżetu państwa i gminy.
8. Odpisy aktualizujące wartość należności
Aktualizacja należności nie występowała.
9. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych nie wystąpiły.
10. Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Aktualizacja zapasów nie występowała.
11. Struktura przychodów i kosztów
Pozycja

Przychody

Koszty

Wynik

Działalność gospodarcza:

608 289,16

394 517,09

213 772,07

Działalność statutowa nieodpłatna,
w tym:
- darowizny ze zbiórek publicznych

64 179,37

89 336,05

-25 156,68

19 995,40

0,00

0,00

44 183,97

0,00

0,00

165 271,36

207 896,75

-42 625,39

Pozostałe przychody i koszty:

89,3

791,4

-702,1

Przychody i koszty finansowe:

0,00

1 813,26

-1 813,26

Koszty administracyjne:

0,00

117 552,77

-117 552,77

837 829,19

811 907,32

25 921,87

- pozostałe darowizny
Działalność statutowa odpłatna:

Razem:

12. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Fundacja nie poniosła w ostatnim roku oraz nie planuje ponieść w roku przyszłym nakładów
na niefinansowe aktywa trwałe.
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13. Aktywa obrotowe
Aktywa obrotowe

190 897,84 zł

Towary
Należności z tytułu dostaw i usług
Pozostałe należności
Podatek VAT do rozliczenia w kolejnych okresach
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (abonamenty, domena)

83 268,90 zł
12 557,97 zł
5 405,77 zł
340,03 zł
13 199,77 zł
75 782,13 zł
343,27 zł

14. Kapitały
Pozycja
Kapitał statutowy
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy

01.01.2013-31.12.2013

01.01.2014-31.12.2014

Zmiana

2 500,00
0,00
0,00

2 500,00
45 343,14
0,00

0,00
45 343,14
0,00

15. Podział zysku lub pokrycie straty
Zysk netto bieżącego roku obrotowego w kwocie 25 921,87 zł zwiększy kapitał zapasowy i w całości
zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych fundacji.
16. Rezerwy
W roku obrachunkowym nie utworzono rezerw.
17. Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe nie występują.
18. Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania
Z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tyt. podatków, dotacji ceł, ubezpieczeń społecznych
i innych świadczeń
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Rozliczone wydatki pracowników

117 132,83 zł
84 186,76 zł
21 155,81 zł
11 721,24 zł
69,02 zł
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19. Istotne rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów nie występują.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
(domeny, hosting i oprogramowanie rozliczane w czasie):

343,27 zł

20. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia,
także wekslowe
W roku 2014 nie występowały zobowiązania warunkowe.
21. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia na majątku Fundacji nie występują.
22. Struktura rzeczowa i terytorialna sprzedaży
Fundacja w roku 2014 prowadziła sprzedaż książek, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych,
audiobooków o tematyce religijnej, innych produktów o charakterze religijnym oraz sprzedaż usług
(wyjazdy rekolekcyjne oraz warsztaty psychologiczne) na terenie Polski.
23. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym
lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
W roku obrotowym Fundacja nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego
rodzaju działalności.
24. Wynik podatkowy CIT
Przychody bilansowe

837 829,19 zł

Przychód podatkowy

837 829,19 zł

Koszty bilansowe

811 907,32 zł

- reprezentacja
- ZUS niezapłacony
- odsetki NKUP

26,31 zł
3 280,35 zł
0,00 zł

Koszty podatkowe

808 600,66 zł

Wynik podatkowy

29 228,53 zł
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25. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy nie występuje, ze względu na przekazanie całości dochodu na cele statutowe
Fundacji.
26. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
W roku 2014 Fundacja nie wytworzyła środków trwałych w budowie oraz środków trwałych
na własne potrzeby.
27. Zyski i straty nadzwyczajne
W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
28. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych
Pozycja nie dotyczy Fundacji.
29. Objaśnienia do niektórych zagadnień osobowych
29.1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym
Przeciętne zatrudnienie pracowników na etacie w 2014 r. wynosiło 4,61 osoby. W przeliczeniu
na pełny etat 4,09 osoby.
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 123 888,22 zł
Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło: 40 427,85 zł

29.2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z

wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych

lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących z tytułu
pełnienia swoich funkcji
Wynagrodzenia takie nie były wypłacane w roku 2014.
29.3. Informacje o pożyczkach lub świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących
Nie występowały.
30. Informacje o wynagrodzeniach audytorów sprawozdania finansowego
Pozycja nie dotyczy Fundacji.
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31. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących
W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły pożyczki ani świadczenia o podobnym charakterze.
32. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji
Pozycja nie dotyczy Fundacji.
33. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
W roku 2014 Fundacja nie przeprowadzała transakcji z jednostkami powiązanymi.

Kraków, 31 marca 2015 r.

OPRACOWANO:
Prezes Fundacji : Bernadetta Jarocińska ….…………………………………………………………

Główny Księgowy: Grzegorz Hudyka

…………………………………………………………….

Członkowie Zarządu:
Zuzanna Marek

…………………………………………………………….

Irena Kiełb

…………………………………………………………….

Agnieszka Mazurek

…………………………………………………………….

Katarzyna Gilewska

…………………………………………………………….
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Fundacja "Malak"
ul. Stefana Batorego 15a/8
31-135 Kraków
NIP: 676-245-95-27
Biuro rachunkowe

Bilans za okres 2014-01-01...2014-12-31

BIURO RACHUNKOWE "KANDER"
GRZEGORZ HUDYKA
NIP: 679-101-02-38
Numer

A
A.I
A.I.1
A.I.2
A.I.3
A.I.4
A.II
A.II.1
A.II.1.a
A.II.1.b
A.II.1.c
A.II.1.d
A.II.1.e
A.II.2
A.II.3
A.III
A.III.1
A.III.2
A.IV
A.IV.1
A.IV.2
A.IV.3
A.IV.3.a
A.IV.3.a.i
A.IV.3.a.ii
A.IV.3.a.iii
A.IV.3.a.iv
A.IV.3.b
A.IV.3.b.i
A.IV.3.b.ii
A.IV.3.b.iii
A.IV.3.b.iv
A.IV.4
A.V
A.V.1
A.V.2
B
B.I
B.I.1
B.I.2
B.I.3
B.I.4
B.I.5
B.II
B.II.1
B.II.1.a
B.II.1.a.i
B.II.1.a.ii
B.II.1.b
B.II.2
B.II.2.a
B.II.2.a.i
B.II.2.a.ii
B.II.2.b
B.II.2.c

Opis

Aktywa
+Aktywa trwałe
+Wartości niematerialne i prawne
+Koszty zakończonych prac rozwojowych
+Wartość firmy
+Inne wartościi niematerialne i prawne
+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
+Rzeczowe aktywa trwałe
+Środki trwałe
+grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)
+budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej
+urządzenia techniczne i maszyny
+środki transportu
+inne środki trwałe
+Środki trwałe w budowie
+Zaliczki na środki trwałe w budowie
+NaleŜności długoterminowe
+Od jednostek powiązanych
+Od pozostałych jednostek
+Inwestycje długoterminowe
+Nieruchomości
+Wartości niematerialne i prawne
+Długoterminowe aktywa finansowe
+w jednostach powiązanych
+udziały lub akcje
+inne papiery wartościowe
+udzielone poŜyczki
+inne długoterminowe aktywa finansowe
+w pozostałych jednostkach
+udziały lub akcje
+inne papiery wartościowe
+udzielone poŜyczki
+inne długoterminowe aktywa finansowe
+Inne inwestycje długoterminowe
+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
+Inne rozliczenia międzyokresowe
+Aktywa obrotowe
+Zapasy
+Materiały
+Półprodukty i produkty w toku
+Produkty gotowe
+Towary
+Zaliczki na dostawy
+NaleŜności krótkoterminowe
+NaleleŜności od jednostek powiązanych
+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
+do 12 miesięcy
+powyŜej 12 miesięcy
+inne
+NaleŜności od pozostałych jednostek
+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
+do 12 miesięcy
+powyŜej 12 miesięcy
+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
+inne

31.12.2013

31.12.2014

179 179,11

190 897,84

179 179,11
70 048,60

190 897,84
83 268,90

70 048,60

83 268,90

1 405,40

18 303,77

1 405,40
1 057,50
1 057,50

18 303,77
12 557,97
12 557,97

347,90

340,03
5 405,77

MALAK

Bilans

Numer

B.II.2.d
B.III
B.III.1
B.III.1.a
B.III.1.a.i
B.III.1.a.ii
B.III.1.a.iii
B.III.1.a.iv
B.III.1.b
B.III.1.b.i
B.III.1.b.ii
B.III.1.b.iii
B.III.1.b.iv
B.III.1.c
B.III.1.c.i
B.III.1.c.ii
B.III.1.c.iii
B.III.2
B.IV

Numer

A
A.I
A.II
A.III
A.IV
A.V
A.VI
A.VII
A.VIII
A.IX
B
B.I
B.I.1
B.I.2
B.I.2.a
B.I.2.b
B.I.3
B.I.3.a
B.I.3.b
B.II
B.II.1
B.II.2
B.II.2.a
B.II.2.b
B.II.2.c
B.II.2.d
B.III
B.III.1
B.III.1.a
B.III.1.a.i
B.III.1.a.ii
B.III.1.b
B.III.2
B.III.2.a
B.III.2.b
B.III.2.c
B.III.2.d
B.III.2.d.i
B.III.2.d.ii
B.III.2.e
B.III.2.f
B.III.2.g

strona: 2
Opis

+dochodzone na drodze sądowej
+Inwestycje krótkoterminowe
+Krótkoterminowe aktywa finansowe
+w jednostkach powiązanych
+udziały lub akcje
+inne papiery wartościowe
+udzielone poŜyczki
+inne krótkoterminowe aktywa finansowe
+w pozostałych jednostkach
+udziały lub akcje
+inne papiery wartościowe
+udzielone poŜyczki
+inne krótkoterminowe aktywa finansowe
+środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
+środki pienięŜne w kasie i na rachunkach
+inne środki pienięŜne
+inne aktywa pienięŜne
+Inne inwestycje krótkoterminowe
+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Opis

Pasywa
+Kapitał (fundusz) własny
+Kapitał (fundusz) podstawowy
+NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujema)
+Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
+Kapitał (fundusz) zapasowy
+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
+Zysk /Strata z lat ubiegłych
+Zysk/Strata netto
+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
+Rezerwy na zobowiązania
+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
+Rezerwa na świadczenia emerytalne i pododobne
+długoterminowa
+krótkoterminowa
+Pozostałe rezerwy
+długoterminowe
+krótkoterminowe
+Zobowiązania długoterminowe
+Wobec jednostek powiązanych
+Wobec pozostałych jednostek
+kredyty i poŜyczki
+z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
+inne zobowiązania finansowe
+inne
+Zobowiązania krótkoterminowe
+Wobec jednostek powiązanych
+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
+do 12 miesięcy
+powyŜej 12 miesięcy
+inne
+Wobec pozostałych jednostek
+kredyty i poŜyczki
+z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
+inne zobowiązania finansowe
+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
+do 12 miesięcy
+powyŜej 12 miesięcy
+zaliczki otrzymane na dostawy
+zobowiązania wekslowe
+Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń

31.12.2013

31.12.2014

107 590,98
107 590,98

88 981,90
88 981,90

107 590,98
107 590,98

88 981,90
88 981,90

134,13

343,27

31.12.2013

179 179,11
47 843,14
2 500,00

31.12.2014

190 897,84
73 765,01
2 500,00

45 343,14

-1 100,00
46 443,14

25 921,87

131 335,97

117 132,83

84 863,70

117 132,83

84 863,70
25 300,00

117 132,83

24 076,97
24 076,97

84 186,76
84 186,76

179,59
18 134,96

21 155,81

MALAK

Bilans

strona: 3

Numer

B.III.2.h
B.III.2.i
B.III.3
B.IV
B.IV.1
B.IV.2
B.IV.2.a
B.IV.2.b

Opis

+z tytułu wynagrodzeń
+inne
+Fundusze specjalne
+Rozliczenia międzyokresowe
+Ujemna wartotość firmy
+Inne rozliczenia międzyokresowe
+długoterminowe
+krótkoterminowe

imię i nazwisko osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.12.2013

70,00
17 102,18

31.12.2014

11 721,24
69,02

46 472,27
46 472,27
46 472,27

imię, nazwisko i podpisy kierownika jednostki, a jeŜeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Data wydruku: 2015-05-17
Operator: GH
==== KONIEC WYDRUKU ====
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Fundacja "Malak"
ul. Stefana Batorego 15a/8
31-135 Kraków
NIP: 676-245-95-27

Rachunek wyników - wariant porównawczy

Biuro rachunkowe

BIURO RACHUNKOWE "KANDER"
GRZEGORZ HUDYKA
NIP: 679-101-02-38
Numer

A
A.I
A.II
A.III
A.IV
A.V
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
B.V
B.VI
B.VII
B.VIII
B.IX
C
D
D.I
E
E.I
E.II
E.III
E.IV
E.V
E.VI
E.VII
E.VIII
F
F.I
G
G.I
G.II
G.III
G.IV
G.IV.1
G.V
G.VI
G.VII
H
I
I.I
I.II
I.III
I.IV
I.V
I.VI
I.VII
J
J.I
J.II

za okres 2014-01-01...2014-12-31

Opis

Przychody z działalności gospodarczej:
od jednostek powiązanych
+Przychody netto ze sprzedaŜy usług
+Zmiana stanu produktów zwiększenia (+), zmnniejszenia ( -)
+Koszt wytworzenia produktów na
własne potrzeby jednostki
+Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów
Koszty działalności gospodarczej
+Amortyzacja
+ZuŜycie materiałów i energii
+Usługi obce
+Podatki i opłaty, w tym:
podatek akcyzowy
+Wynagrodzenia
+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
+Pozostałe koszty rodzajowe
+Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) na działalności gospodarczej (A-B)
Przychody z działalności statutowej odpłatnej
+Organizacja rekolekcji i warsztatów psychologicznych
Koszty działalności statutowej odpłatnej
+Amortyzacja
+ZuŜycie materiałów i energii
+Usługi obce
+Podatki i opłaty, w tym
+podatek akcyzowy
+Wynagrodzenia
+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
+Pozostałe koszty rodzajowe
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
+Darowizny otrzymane
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej
+Amortyzacja
+ZuŜycie materiałów i energii
+Usługi obce
+Podatki i opłaty, w tym
+podatek akcyzowy
+Wynagrodzenia
+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
+Pozostałe koszty rodzajowe
Zysk/strata na
działalności statutowej i gospodarczej (C+D-E+FG)
Koszty administracyjne
+Amortyzacja
+ZuŜycie materiałów i energii
+Usługi obce
+Podatki i opłaty
+Wynagrodzenia
+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
+Pozostałe koszty rodzajowe
Pozostałe przychody operacyjne
+Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
+Inne przychody operacyjne

2013

2014

195 046,54

608 289,16

16 553,33

35 540,98

178 493,21
124 951,13

572 748,18
394 517,09

6 167,99
23 554,89

2 973,95
45 533,44

10 184,06
1 023,74
198,70
83 821,75
70 095,41
77 085,59
77 085,59
104 384,72

55 797,99
8 948,78
4 155,99
277 106,94
213 772,07
165 271,36
165 271,36
207 896,75
1 543,90
11 557,68
155 329,45
41,00

5 392,79
79 135,43
500,00
16 044,85
3 311,65
8 953,72
8 953,72

31 398,26
3 061,19
4 965,27
64 179,37
64 179,37
89 336,05
905,40
6 070,55

47 328,45
8 385,32
26 646,33
51 750,00

145 990,00

5 341,87

99,59

117 552,77
7 138,83
8 223,35
45 919,09
1 425,00
44 260,16
8 996,02
1 590,32
89,30

99,59

89,30

3 030,90
1 430,97
269,00
611,00

MALAK

Rachunek wyników - wariant porównawczy

Numer

K
K.I
K.II
K.III
L
M
M.I
M.II
M.III
M.IV
M.V
M.VI
M.VII
N
N.I
N.II
N.III
N.IV
N.V
O
P
P.I
P.II
R
S
T
U

Opis

strona: 2
2013

Pozostałe koszty operacyjne
+Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
+Aktualizacja wartości aktywów niesfinansowanych
+Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (H-I+J-K)
Przychody finansowe
+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
+Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
+Zysk ze zbycia inwestycji
+Aktualizacja wartości inwestycji
+Inne
Koszty finansowe
+Odsetki, w tym:
dla jednostek powiązanych
+Strata ze zbycia inwestycji
+Aktualizacja wartości inwestycji
+Inne
Zysk (strata) z działalności (L+M-N)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (P.I-P.II)
+Zyski nadzwyczajne
-Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (O+P)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysku(strata) netto (R-S-T)

imię i nazwisko osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

2014

64,58

791,40

64,58
46 443,14

791,40
27 735,13

1 813,26
1 803,15

46 443,14

10,11
25 921,87

46 443,14

25 921,87

imię, nazwisko i podpisy kierownika jednostki, a jeŜeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu
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