SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji Absolwentów Czternastki w roku 2013

Fundacja Absolwentów Czternastki
z siedzibą we Wrocławiu
al. Brücknera 10, 51-410 Wrocław
wpisana do KRS dnia 10 czerwca 2013 r.
pod numerem 0000465051
REGON: 022168231
Członkowie Zarządu Fundacji:
1) Anna Rabiega – Prezes Zarządu;
2) Witold Małecki – Wiceprezes Zarządu.
Cele statutowe Fundacji:
1) popieranie inicjatyw mających na celu integrację środowiska absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego nr XIV imienia Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (zwanego dalej
także „XIV LO”);
2) organizowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjno-społecznych z udziałem
uczniów, nauczycieli i absolwentów XIV LO;
3) podejmowanie inicjatyw mających na celu wspieranie rozwoju karier zawodowych
absolwentów XIV LO;
4) przyczynianie się do modernizacji bazy dydaktycznej XIV LO;
5) świadczenie pomocy materialnej na rzecz uczniów, absolwentów i nauczycieli XIV
LO.
Działalność statutowa jest realizowana poprzez:
1) organizowanie spotkań, w tym zjazdów absolwentów i prelekcji;
2) prowadzenie elektronicznej platformy i bazy kontaktów;
3) dokumentowanie historii szkoły i wspomnień absolwentów;
4) tworzenie grup uczniów i absolwentów, zapewniających wymianę wiedzy,
doświadczeń i umiejętności;
5) zapewnianie udziału absolwentów w organizowanych w XIV LO spotkaniach z
przedstawicielami świata nauki, polityki, mediów i innych dziedzin życia
publicznego;
6) pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy absolwentami w celu
wspierania absolwentów świeżej daty na ścieżkach rozwoju zawodowego;
7) informowanie absolwentów o możliwościach uzyskania stypendiów, staży i
zatrudnienia;
8) materialne wspieranie rozbudowy bazy dydaktycznej XIV LO;
9) fundowanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów i absolwentów;
10) dofinansowywanie projektów realizowanych na rzecz uczniów i absolwentów.

W roku sprawozdawczym cele statutowe były realizowane poprzez:
1) prowadzenie przygotowań do organizacji balu absolwentów zaplanowanego na
październik 2014 roku;
2) tworzenie bazy kontaktów absolwentów XIV LO, umożliwiającej informowanie o
wydarzeniach z życia szkoły i środowiska absolwenckiego oraz o inicjatywach
podejmowanych przez Fundację;
3) uruchomienie strony internetowej Fundacji;
4) założenie konta Fundacji na portalu Facebook;
5) założenie forum internetowego dla absolwentów.
W działalności statutowej nie wystąpiły zdarzenia prawne o skutkach finansowych
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
Zarząd Fundacji nie powziął żadnych uchwał.
Fundacja uzyskała przychody z:
1) spadków: 0,00 zł;
2) zapisów: 0,00 zł;
3) darowizn: 0,00 zł;
4) zbiórek publicznych: 0,00 zł;
5) źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy): 0,00 zł;
6) oprocentowania rachunków bankowych: 0,00 zł;
7) loterii: 0,00 zł;
8) odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych: 0,00 zł;
9) działalności gospodarczej 0,00 zł;
10) inne rodzaje dochodów: 0,00 zł.
Wysokość kosztów wynikających z:
1) realizacji celów statutowych fundacji: 0,00 zł;
2) wydatków administracyjnych: 4.107,38 zł;
3) działalności gospodarczej: 0,00 zł;
4) pozostałe koszty: 0,00 zł.
Fundacja nie zatrudniała żadnych osób.
Fundacja nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia.
Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku saldo na koncie Fundacji wynosiło -7,00 zł.
Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów i nie nabyła akcji w spółkach
prawa handlowego.
Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
Fundacja nie nabyła żadnych pozostałych środków trwałych.
Wartość aktywów i
finansowych:

zobowiązań fundacji

ujętych we właściwych sprawozdaniach

1) aktywa: 1.637,28 zł;
2) zobowiązania: 2.744,66 zł.
Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
Na Fundacji nie ciążyły zobowiązania podatkowe. Obowiązki dotyczące składania deklaracji
podatkowych zostały dopełnione, do końca marca 2014 r. została złożona deklaracja CIT-8.
W Fundacji nie była prowadzona żadna kontrola.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

