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SPRAWOZDANIE
z działalności merytorycznej
za rok 2009
Dane podstawowe podmiotu:

FUNDACJA GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
UL. ZAMOYSKIEGO 27/5
30-519 KRAKÓW
Wpisana dnia 01.06.2006 r. do KRS pod nr 0000257814
Regon: 120268250
Skład Zarządu: w całym okresie sprawozdawczym: Leszek Słaboński – Prezes Zarządu
Cele statutowe Fundacji:
1.
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
2.
Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi małych i średnich
przedsiębiorstw.
3.
Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy
4.
Propagowanie etyki pracy i prowadzenia biznesu w warunkach gospodarki rynkowej
5.
Aktywizacja lokalnego rynku pracy i usług poprzez pomoc w zakładaniu i
prowadzeniu podmiotów gospodarczych.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.
Prowadzenie działalności informacyjnej
a) w zakresie ekonomicznych i prawnych aspektów prowadzenia działalności
gospodarczej
b) w zakresie organizacji i podmiotów świadczących doradztwo w kwestiach
ekonomicznych , prawnych, a takŜe marketingu reklamy,
c) w zakresie dostępności środków i sposobów finansowania nowo powstałych i
istniejących juz podmiotów gospodarczych.
2.
Finansowanie i współfinansowanie nowo powstających i juz istniejących podmiotów
gospodarczych poprzez:
a) udzielanie poŜyczek
b) wnoszenie do spółek jako aport środków finansowych w zamian za akcje lub
udziały
c) pośrednictwo w uzyskiwaniu środków finansowych
3.
Organizację szkoleń o tematyce gospodarczej
4.
Promocję samozatrudnienia i samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej
5.
Współpracę z lokalnymi organami administracji rządowej i samorządowej
a) w przedmiocie działań zmierzających do aktywizacji rynku pracy
b) w przedmiocie działań propagujących rozwój przedsiębiorczości
6.
Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, z preferencja dla nowych innowacyjnych
podmiotów o duŜym potencjale rozwojowym
7.
Współpracę z instytucjami i organizacjami z kraju i zagranicy o podobnym do fundacji
przedmiocie działalności
Fundacja, w celu realizacji swoich zadań statutowych, moŜe współpracować i wymieniać
doświadczenia z innymi organizacjami.
Działalność prowadzona przez fundację moŜe mieć charakter odpłatny, częściowo odpłatny
oraz nieodpłatny.
2) Działalność statutowa:
Działalność statutowa realizowana była poprzez:
- udzielanie bezpłatnych porad osobom fizycznym planującym uruchomienie działalności
gospodarczej lub jej rozwijanie,
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- druk i dystrybucję bezpłatnego wydawnictwa „Zagrodnik”, o treściach informacyjnych,
doradczych, aktywizujących gospodarczo i społecznie mieszkańców obszarów wiejskich.
- prowadzenie i stałą aktualizację strony internetowej www.zagrodnik.org, o treściach
informacyjno szkoleniowych,
- indywidualne szkolenia dla rozpoczynających działalność gospodarczą,
- doradztwo dla rolników rozwijających własne gospodarstwa rolne, w zakresie pozyskania
dofinansowania.
Dostęp do usług doradczych i szkoleń nie był ograniczony i uwarunkowany w Ŝaden sposób,
kaŜdy chętny mógł korzystać z tych usług telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub
poprzez bezpośrednie spotkanie z doradcą Fundacji.
Wydawnictwo „Zagrodnik” dystrybuowane było na terenie woj. małopolskiego. Łącznie w
okresie sprawozdawczym rozdano ponad 20 tys. sztuk tego wydawnictwa.
Działalność gospodarcza:
W okresie sprawozdawczym prowadzono działalność gospodarczą polegającą na
reklamie w bezpłatnym wydawnictwie „Zagrodnik”, co pozwoliło uzyskać przychody
niezbędne do finansowania tego wydawnictwa.
Realizowano takŜe usługi szkoleniowe zlecone przez Fundację Rozwoju, bezpłatne dla
beneficjentów, za którą to usługę uzyskano wynagrodzenie. Przeszkolono ponad 200 osób w
18 cyklach szkoleniowych. Szkolenia prowadzone były na terenie woj. małopolskiego i
podkarpackiego.
W roku bieŜącym podpisano takŜe kilkadziesiąt umów z rolnikami na świadczenie usług
doradczych objętych dofinansowaniem ze środków PROW 2007-2013. Usługi te będą
realizowane w roku 2010.
W IV kwartale b.r. podpisano umowę na świadczenie usług doradczych w zakresie
koordynacji projektów inwestycyjnych z jednostką samorządową, w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej.
Uchwały zarządu Fundacji:
W roku 2009 zarząd Fundacji Gospodarka i Przedsiębiorczość podjął dwie uchwały:
- o zmianach w zakresie działalności gospodarczej, dostosowując jej zakres do
aktualnych potrzeb i moŜliwości,
- o wdroŜeniu realizacji własnego projektu p.t. „Program Wspierania Rozwoju Obszarów
Wiejskich”.
Uzyskane przychody:
W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody wyłącznie z działalności gospodarczej,
w wysokości 66.972,24 zł .
Dla pokrycia bieŜących wydatków zaciągnięto poŜyczkę w wysokości 70 000,00 zł.
Środki te umoŜliwiły rozwój działalności gospodarczej zapewniającej przychody
finansujące całą działalność Fundacji.
Poniesione koszty:
a) razem - 100.464,86, w tym operacyjne - 100.457,98 zł
b) na realizację celów statutowych – 25 114,50 zł
c) na działalność gospodarczą – 75 343,49 zł
d) pozostałe koszty- 6,87 zł
Fundacja nie ponosi praktycznie kosztów innych niŜ słuŜące działalności statutowej lub
gospodarczej. Nie występują koszty typowo administracyjne.
Zatrudnienie i koszty pracy:
a) Zatrudnienie:
Na koniec okresu sprawozdawczego Fundacja zatrudniała 4 pracowników. Byli to:
- dyrektor - realizujący w połowie wymiaru czasu pracy cele statutowe, oraz w połowie
zaangaŜowany w działalność gospodarczą,

- kierownik działu doradczego - w 1/2 wymiaru czasu pracy zaangaŜowany w działalność
statutową a częściowo (1/2) zaangaŜowany w prowadzenie działalności gospodarczej,
- specjalista ds. doradztwa rolniczego – w całości zaangaŜowany na potrzeby działalności
gospodarczej,
- pracownik biurowy – zaangaŜowany w realizację działalności gospodarczej.
Zarząd Fundacji sprawowany był społecznie – nie zatrudniano i nie płacono z tego tytułu
wynagrodzeń.
b) Koszty wynagrodzeń:
W okresie sprawozdawczym koszty wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami
ZUS wyniosły – 36 271,21 zł.
c) Przeciętne wynagrodzenie:
Przeciętne wynagrodzenie pracowników wyniosło miesięcznie brutto 1 276,00 zł.
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:
Koszty z tytułu zatrudnienia w formie umowy zlecenia w okresie sprawozdawczym nie
wystąpiły .
8) Inne dane finansowe:
a) Udzielone poŜyczki pienięŜne:
Nie udzielono poŜyczek.
b) Środki na rachunkach bankowych:
Na rachunku w Lukas Bank na dzień 31.12.2009 roku znajdowało się 17 331,09 zł –
środki obrotowe.
c) Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Nie nabyto Ŝadnych akcji, obligacji i udziałów.
d) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to
nabycie:
Nie nabyto Ŝadnych nieruchomości.
e) Nabycie pozostałych środków trwałych:
W okresie sprawozdawczym nabyto uŜywany samochód osobowy marki Seat
Cordoba 1,9 tdi, o wartości 11 066,50 zł.
f) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
aktywa - 84.094,26 zł
zobowiązania – 155.277,96 zł
9) Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe:
W IV kwartale 2009 roku rozpoczęto realizację umowy z Gminą Bolesław, powiat olkuski
w woj. małopolskim, dotyczącą koordynacji przez Fundację Gospodarka i
Przedsiębiorczość projektów inwestycyjnych realizowanych przez Gminę z udziałem
Funduszy Europejskich. Wartość współpracy w okresie sprawozdawczym wyniosła
10 276,34 zł.
Usługi te miały charakter rynkowy, realizowane były przez pracowników Fundacji. Ich
rentowność wyniosła ok. 20%, uwzględniając koszty pracy, podróŜy słuŜbowych,
materiałów, łączności.
10) Rozliczenia z tytułu zobowiązań publiczno prawnych:
Nie wystąpiły zaległości w rozliczeniu z tytułu podatków i obowiązkowych składek na
ubezpieczenia społeczne. Na koniec roku 2009 bieŜące zobowiązania z tego tytułu
wyniosły 4 044,50 zł.
11) Informacja o składanych deklaracjach podatkowych:
Fundacja rozliczała podatek VAT w oparciu o deklaracje VAT-7 oraz podatek dochodowy
od osób prawnych na podstawie deklaracji CIT.

