
 

UZUPEŁNIENIE DO SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJII ROZWOJU TERAPII RODZIN NA SZLAKU ZA ROK 2015 

 

 

1. Dane rejestracyjne fundacji , tj. wskazanie aktualnego adresu do korespondencji 

Adres do korespondencji: ul. Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków 

2. Odpisy następujących uchwał stanowią załączniki do niniejszego Uzupełnienia 

Uchwała zarządu z 07.04.2015 o premii dla kierownika Fundacji 

Uchwała zarządu z 15.12.2015 o premii dla kierownika Fundacji 

Uchwała 01 Rady Fundacji z 30.06.2015 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za r. 2014 

Uchwała 02 Rady Fundacji z 30.06.2015 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za r. 2014 

Uchwała 03 Rady Fundacji z 30.06.2015 o udzieleniu absolutorium zarządowi Fundacji za rok 

2014 

3. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 

spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 

państwa i budżetu gminy). 

Łączny przychód w 2015 roku: 756 441,33 zł 

W tym przychody z działalności statutowej 756 437,69 zł 

Pozostałe przychody operacyjne: 3.64 zł 

Przychodów z darowizn, spadków, zapisów, źródeł publicznych, nie uzyskano 

4. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez Fundację w ramach 

celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń 

W 2015 roku Fundacja uzyskała przychód z działalności statutowej prowadząc: 

- psychoterapię (830 godzinnych spotkań terapeutycznych),  



- grupy terapii własnej dla terapeutów (17 osób uczestniczyło w 130 godz. zajęć) 

- grupową superwizję pracy terapeutycznej ( 63 terapeutów uczestniczyło w 160 

godz. superwizji oraz 18 superwizorów uczestniczyło w 60 godz. superwizji), 

- szkolenia z zakresu psychoterapii ( 129 osób uczestniczyło w 934 godz. szkoleń), 

- konferencję naukową (190 uczestników). 

Łączny przychód z działalności statutowej w 2015 roku wyniósł 756 437,69 zł 

Koszty działalności statutowej: 578 594,51 zł 

5. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów-zleceń. 

Z tytułu umów-zleceń w 2015 roku wypłacono 34 100,70 zł 

6. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. 

Środki pieniężne w Bank Pekao SA na dzień 31.12.2015 r.: 110 026,82 zł 

7. Dane o wielkości objętych udziałów w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem 

tych spółek 

Fundacja nie objęła udziałów w spółkach prawa handlowego 

8. Dane o wartości wszystkich aktywów fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych, 

AKTYWA, stan na koniec roku 2015: 

 

Aktywa trwałe: 121,46 zł 

Wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł 

Rzeczowe aktywa trwałe: 121,46 zł 

Należności długoterminowe: 0,00 zł 

Inwestycje długoterminowe: 0,00 zł 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00 zł 

Aktywa obrotowe: 123 750,95 zł 

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych: 0,00 zł 



Należności krótkoterminowe: 11 760,93 zł 

Inwestycje krótkoterminowe: 111 990,02 zł 

Środki pieniężne: 111 990,02 zł 

Pozostałe aktywa finansowe: 0,00 zł 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00 zł 

Suma bilansowa: 123 872,41 zł 

 

9. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych. 

Zobowiązania podatkowe na koniec roku 2015: 

- Podatek VAT za IV kwartał 2015 r.:  26 750,00 zł 

- Podatek dochodowy PIT 4 z XII 2015: 1244,00 zł 

- Składki ZUS za wynagrodzenia za XII 2015:  2872,22 zł 

Fundacja składała deklaracje  CIT, VAT, PIT, ZUS oraz deklarację o podatku od 

nieruchomości. 


