Poznańska Fundacja Matematyczna

Poznań, 27 marca 2014 r.

Sprawozdanie z działalności
Poznańskiej Fundacji Matematycznej,
za okres od 10 lipca do 31 grudnia 2013 roku.

1) Dane dotyczące Fundacji:
Poznańska Fundacja Matematyczna z siedzibą w Poznaniu,
ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań,
e-mail: pfm@amu.edu.pl
Poznańska Fundacja Matematyczna, została ustanowiona aktem notarialnym
podpisanym w dniu 10 lipca 2013 roku.
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy w
dniu 31 października 2013 r. dokonał wpisu Poznańskiej Fundacji
Matematycznej do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000483981.
Urząd Statystyczny w Poznaniu w dniu 13 grudnia 2013 r. nadał Fundacji
numer identyfikacyjny REGON: 302597665.
W tym samym dniu Naczelny Urząd Skarbowy Poznań – Wilda nadał Fundacji
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 9721247155.
W dniu 20 grudnia 2013 r. zostało założone konto bankowe Fundacji - w
oddziale mBanku w Poznaniu.
Numer konta bankowego: 39 1140 2004 0000 3602 7496 2939
Skład Zarządu Poznańskiej Fundacji Matematycznej :
Wojciech Gajda – Prezes Zarządu
Krzysztof Pawłowski – Członek Zarządu
Bernadeta Tomasz – Sekretarz Zarządu
Cele statutowe Poznańskiej Fundacji Matematycznej:
(a) wspieranie zainteresowań i popieranie talentów osób, w szczególności dzieci
i młodzieży, w dziedzinie nauk matematycznych,
(b) pomoc osobom utalentowanym w zakresie matematyki,
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(c) wspieranie podnoszenia poziomu edukacji matematycznej w szkołach
wszystkich szczebli,
(d) propagowanie i szerzenie edukacji matematycznej w formach
alternatywnych do edukacji szkolnej,
(e) popularyzacja matematyki i kultury matematycznej.
2) Działalność statutowa Poznańskiej Fundacji Matematycznej w okresie
sprawozdawczym.
 Zorganizowano i przeprowadzono wraz z LO św. Marii Magdaleny
zajęcia Koła Olimpijskiego Matematyki dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Fundacja zapewniła środki
finansowe od Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz od
Urzędu Miasta Poznania na działalność Koła Olimpijskiego w roku
akademickim 2013/2014. Z uwagi na przedłużającą się procedurę
sądową wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sadowego, środki
przeznaczone na działalność Koła Olimpijskiego przelano na konto LO
św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Zajęcia odbywały się od września
2013 r. raz w tygodniu, po 5 godzin. W każdym z 13-u dni zajęć wzięło
udział łącznie około 50 uczniów ze szkół Wielkopolski.
 W październiku i grudniu 2013 r. w LO św. Marii Magdaleny w
Poznaniu zorganizowano i przeprowadzono dwa wykłady dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych w ramach cyklu „Spotkania z matematyką”.
Wykładowcami byli nauczyciele akademiccy z Wydziału Matematyki i
Informatyki UAM w Poznaniu. W każdym z wykładów udział wzięło
około 120 uczniów.

3) Działalność gospodarcza:
Poznańska Fundacja Matematyczna nie prowadzi działalności gospodarczej.
4) W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji nie podjął uchwał.
5) Bilans i rachunek zysków i strat za rok 2013, wyrażony z zł, zgodnie z
załączonym bilansem na dzień 31.grudnia 2013 r.
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Uzyskane przychody

0,00

Poniesione koszty
Realizacja zadań statutowych

0,00

Koszty administracyjne:
usługi obce

1700,00

podatki i opłaty

274,98

Razem koszty administracyjne

1974,98

Suma kosztów (statutowe +administracyjne)

1974,98

Wynik finansowy ogółem (przychód –
koszty)
Różnica zwiększająca koszty roku
następnego

- 1974,98

Łączne koszty poniesione przez Fundację w roku 2013 wyniosły 1974,98 zł.
Były to wyłącznie koszty administracyjne (opłata sądowa i notarialna, opłata za
usługę założenia strony internetowej, opłata za usługi księgowe). Fundacja nie
miała przychodu w roku 2013.

7) Dane o zatrudnieniach, wynagrodzeniu, udzielanych przez Fundację
pożyczkach:
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a) Fundacja nie zatrudnia pracowników.
b) Fundacja nie wypłaciła wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych w 2013 roku.
c) Wypłaty wynagrodzeń członkom zarządu jak innych organów Fundacji
oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą nie miały
miejsca.
d) Fundacja nie udzielała w okresie sprawozdawczym pożyczek
pieniężnych.
e) Fundacja założyła rachunek bankowy w Poznańskim oddziale
m-Banku 20 grudnia 2013 r. i nie lokowała żadnych funduszy na
rachunku bankowym w okresie 20-31 grudnia 2013 r.
W kasie Fundacji pozostało na dzień 31 grudnia 2013 r. 1 225,02 zł.
f) Fundacja nie nabyła żadnych obligacji.
g) Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
h) Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.
8) Informacje o wartościach aktywów i pasywów zgodnie z załączonym
bilansem na dzień 31 grudnia 2013r., wyrażone w zł.
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Aktywa
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe

0,00
1 225,02

Należności

0,00

Inwestycje krótkoterminowe

1 225,02

Środki pieniężne

1 225,02

Suma aktywów

1 225,02

Pasywa
Fundusze własne

1 025,02

Fundusz statutowy

3 000,00

Nadwyżka kosztów nad
przychodami

-1 974,98

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

200,00

Suma pasywów

1 225,02

9) W okresie sprawozdawczym Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez
podmioty państwowe lub samorządowe.
10) Fundacja nie złożyła żadnych rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, bo takich nie było w okresie sprawozdawczym.

5

11) W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie były przeprowadzane
kontrole.

Prezes Zarządu PFM
Wojciech Gajda

Członek Zarządu PFM
Krzysztof Pawałowski

Członek Zarządu PFM
Bernadeta Tomasz

6

