SPRAWOZDANIE
z działalności merytorycznej
za rok 2010
1)
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: Leszek Słaboński - od VI.2010 - Jan Ruszała – 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. Organizację szkoleń o tematyce gospodarczej,
3. Promocję samozatrudnienia i samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej,
4. Współpracę z lokalnymi organami administracji rządowej i samorządowej;
a) w przedmiocie działań zmierzających do aktywizacji rynku pracy,
b) w przedmiocie działań propagujących rozwój przedsiębiorczości,
5. Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, z preferencja dla nowych innowacyjnych
podmiotów o duŜym potencjale rozwojowym,
6. Współpracę z instytucjami i organizacjami z kraju 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.
Fundacja moŜe udzielać darowizn w ramach wspierania przedsiębiorców, rolników,
bezrobotnych.
2) Działalność statutowa:
Działalność statutowa realizowana była poprzez:
- udzielanie bezpłatnych porad osobom fizycznym planującym uruchomienie działalności
gospodarczej lub jej rozwijanie,
- 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.
- udzielanie wsparcia finansowego dla rolników planujących dostosowanie gospodarstw do
wymagań UE.
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. Wsparcie finansowe udzielane było
zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez zarząd fundacji.
3) Działalność gospodarcza:
Działalność gospodarcza obejmowała:
- doradztwo w zakresie aplikowania o środki unijne, koordynacji realizacji projektów i ich
rozliczania, dochód z tego źródła wyniósł w okresie sprawozdawczym - 132.934,89 zł.
- doradztwo dla rolników pozwoliło uzyskać dochód w wysokości 348 450,00 zł.
Działalność w roku 2010 pozwoliła wypracować zysk w ujęciu podatkowym, w wysokości
93.519,37 zł, oraz zysk bilansowy w wysokości 24.843,31 zł (uzyskane darowizny
zwiększyły przychody do opodatkowania, a darowizny udzielone nie są kosztem w ujęciu
podatkowym).
4) Uchwały zarządu Fundacji:
W roku 2010 zarząd Fundacji Gospodarka i Przedsiębiorczość podjął uchwałę z dnia 11
stycznia 2010 roku, o uruchomieniu Funduszu Wsparcia Restrukturyzacji i Rozwoju Wsi.
5) Uzyskane przychody:
W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody łączne – 601 468,58 zł, w tym:
- z działalności gospodarczej, w wysokości 481 384,89 zł .
- darowizny od osób fizycznych i prywatnych podmiotów gospodarczych – 120 000,00 zł.
Darowizny stanowiły 19,95% łącznych przychodów fundacji.
Fundacja dla finansowania rozwoju korzysta z poŜyczek. Łącznie na koniec 2010 roku
zobowiązania z tego tytułu wynoszą 380.152,36 zł.
6) Poniesione koszty:
a) razem - 558 856,27 zł, w tym operacyjne – 410 343,40 zł
b) na realizację celów statutowych – 155 776,24 zł
c) na działalność gospodarczą – 381 033,20 zł
d) pozostałe koszty- 22 046,87 zł (odsetki)
Ze względu na zaangaŜowanie pełnych sił i środków w prowadzoną działalność, nie
występują praktycznie koszty typowo administracyjne.
7) Zatrudnienie i koszty pracy:
a) Zatrudnienie:
Przeciętne (średnie) zatrudnienie wyniosło w całym roku 2010 - 6,43 etatu. Na koniec
okresu sprawozdawczego Fundacja zatrudniała 14 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, 4 etatów – w całości zaangaŜowany na potrzeby
działalności gospodarczej,
- doradca, 8 etatów – zaangaŜowany w realizację działalności gospodarczej.

Z tytułu sprawowania zarządu Fundacji nie płacono wynagrodzeń.
b) Koszty wynagrodzeń:
W okresie sprawozdawczym koszty wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami
ZUS wyniosły – 92 452,81 zł.
c) Przeciętne wynagrodzenie:
Przeciętne wynagrodzenie pracowników etatowych wyniosło miesięcznie brutto 1 317,00 zł.
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:
Z tytułu zatrudnienia na podst. umowy zlecenia poniesiono koszty w wysokości 31 443,81 zł.
Nie zawierano umów zlecenia z etatowymi pracownikami fundacji.
8) Inne dane finansowe:
a) Udzielone poŜyczki pienięŜne:
Nie udzielono poŜyczek.
b) Środki na rachunkach bankowych:
Na rachunku w Alior Banku na dzień 31.12.2010 roku znajdowało się 33 262,14 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 wyposaŜenie, o wartości 3 362 ,00 zł.
f) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
aktywa - 417.245,23 zł
zobowiązania – 463 585,62 zł
9) Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe:
W 2010 roku kontynuowano 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 34 318,48 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 2010 bieŜące zobowiązania z tego tytułu
wyniosły 52 896,71 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.

