Sprawozdanie z działalności fundacji

Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
(Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458).
Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:
▪
▪
▪
▪

Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie.
Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.
W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

1. Dane rejestracyjne fundacji
Nazwa fundacji

FUNDACJA BETESDA

Siedziba i adres fundacji

Ul. Jana Kazimierza 64/195, 01-248 Warszawa

Aktualny adres do
korespondencji

Ul. Jana Kazimierza 64/195, 01-248 Warszawa

Adres poczty elektronicznej

office@betesdaart.com

REGON

383149461

Data wpisu w KRS

18 kwietnia 2019

Nr KRS

Imię i nazwisko

0000781941
Pełniona funkcja

Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu
w KRS)

Anna Katarzyna Jachimczyk
Martyna Maria Zybała
Piotr Sadowski

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Określenie celów statutowych
fundacji 
(ze statutu)

Celem Fundacji jest działalność edukacyjno-kulturalna szczególnie w
zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery Artystów,
Projektantów, Muzyków, Filmowców tworzących współczesną,
chrześcijańską sztukę sakralną w Polsce i za granicą.
Do głównych celów Fundacji należy:
a. upowszechnianie kultu religijnego;
b. Ewangelizacja poprzez sztukę, film, muzykę, teatr, design;
c. upowszechnienie współczesnej, sakralnej, sztuki chrześcijańskiej;
d. tworzenie chrześcijańskiej, współczesnej, sztuki sakralnej, filmów,
muzyki, designu;
e. głoszenie Ewangelii i wartości chrześcijańskich;
f. wyrażanie uczuć chrześcijańskich poprzez sztukę, film, muzykę,
teatr;
g. poruszanie istotnych problemów społecznych, egzystencjalnych;
h. obrona fundamentalnych wartości chrześcijańskich
poprzez sztukę, film, muzykę,

kulturę: (moralności, wartości życia, godności osób starszych, kobiet,
samotnych matek, biednych i chorych, niepełnosprawnych, uchodźców,
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym);
i. promowanie i kreowanie sztuki służącej liturgii;
j. ułatwienie kontaktu pomiędzy Zleceniodawcą a Artystą,
Projektantem i Podwykonawcami w zakresie chrześcijańskiej sztuki i
architektury sakralnej i sepulkralnej, muzyki, filmu, designu.
k. przybliżenie historii Kościoła Katolickiego i chrześcijaństwa;
l. przybliżenie hagiografii chrześcijańskiej;
m. przybliżenie i przekazanie treści Pisma Świętego Starego i Nowego
Testamentu.
2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)
Fundacja w 2019 roku realizowała swoje cele poprzez:
1) tworzenie sztuki, filmu, muzyki, designu i promowanie twórców,
tworzących sztukę o tematyce chrześcijańskiej, ewangelizacyjnej w kraju;
2) organizowanie i udział w imprezach promujących artystów, tworzących sztukę
chrześcijańską, polską, międzynarodową;
3) organizowanie artystycznych koncertów, wernisaży, finisaży, wystaw;
4) promowanie chrześcijańskiej sztuki sakralnej;
5) organizowanie wykładów i warsztatów z zakresu sztuki, designu,
muzyki;
6) pomaganie Artystom, chrześcijanom tworzącym sztukę ewangelizacyjną i dostarczanie
ich sztuki do odbiorców;
7) promowanie polskich Artystów, muzyków, pisarzy, projektantów, filmowców polskich i
ich sztuki o motywach i wartościach chrześcijańskich;
W 2019 roku w ramach działalności Fundacji zrealizowaliśmy projekt pod hasłem Anima Mea:
1. Wykład wprowadzający Artystów do projektu Anima MEA, połączony z dyskusją na temat
duszy ludzkiej w Kościele Dominikanów w Warszawie.
2. Pierwszą Wystawę Artystów Warszawy i okolic na temat duszy ludzkiej pod tytułem Anima MEA w Muzeum
Archidiecezji Warszawskiej w maju 2019 roku, do której Artyści przygotowywali się wspólnie tworząc i oceniając
sztukę, która odkrywała ich dusze, charakter i temperament. W ramach wystawy został zorganizowany wernisaż,
finisaż, wykład na temat Duszy Artysty, oprowadzenia kuratorskie i spotkania z Artystami, Noc Muzeów - podczas
której zorganizowaliśmy dwa koncerty fortepianowe na temat Muzyki Duszy oraz pokaz fotografii i oprowadzenia
kuratorskie po wystawie Anima MEA.
3. Party dla Artystów i realizację otwartej sceny muzycznej dla Twórców w ramach której odbył się koncert
muzyczny oraz czytanie poezji współczesnej w Retrospekcji.
4. W ramach projektu razem ze Wspólnotą Twórców Chrześcijańskich Vera Icon, Fundacja Betesda zaprojektowała
katalog i plakaty promujące wystawę Anima Mea. Katalog został wydany przez Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
5. Wystawę fotografii i rzeźb w Podziemiach Kamedulskich pod tytułem Anima MEA.
6. Drugą Wystawę Anima MEA Artystów Warszawy i okolic w Galerii Krużganek w Katolickim Centrum Kultury
Dobre Miejsce we wrześniu 2019 roku wraz z wernisażem, koncertem fortepianowym i rekolekcjami artystycznymi.
7. Promowanie Artystów, biorących udział w wystawach poprzez ich wystąpienia publiczne w mediach: audycjach
radiowych, telewizyjnych i prasie.
W ramach realizacji celów statutowych i projektu Anima MEA współpracowaliśmy z Muzeum Archidiecezji
Warszawskiej, Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce, Podziemiami Kamedulskimi i Wspólnotą Twórców
Chrześcijańskich Vera Icon, którzy byli współorganizatorami wydarzeń.

Fundacja Betesda organizowała wszystkie wydarzenia w ramach wolontariatu w ramach działalności nieodpłatnej.
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych
Fundacja Betesda w 2019 roku realizowała cele statutowe z funduszu Fundacji i darowizn od osób prywatnych,
a także darowizn rzeczowych. Fundacja Betesda nie prowadziła zbiórek publicznych i nie podejmowała środków
publicznych.
Zostały złożone wnioski o dofinansowanie:
Kultura w sieci - (wniosek nie uzyskał dofinansowania).
Po pierwsze Rodzina - (wniosek nie uzyskał dofinansowania).
3. Działalność gospodarcza
Informacja czy fundacja prowadziła
działalność gospodarczą

TAK
PROWADZIŁA

NIE
PROWADZIŁA

X

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

W roku 2019 Zarząd Fundacji Betesda uchwalił 4 Uchwały:
Ich kopie dołączone są do Sprawozdania z działalności Fundacji.
Uchwała Zarządu Fundacji Betesda w sprawie dokumentacji, przyjętych zasad (polityki rachunkowości) z dnia 23
kwietnia 2019 r.
Uchwała Zarządu Fundacji Betesda w sprawie uczestnictwa Fundacji w Nocy Muzeów 2019 r. z dnia 23 kwietnia
2019 r.
Uchwała Zarządu Fundacji Betesda w sprawie dokumentacji, przyjętych zasad (polityki rachunkowości) z dnia 29
kwietnia 2019 r.
Uchwała Zarządu Fundacji Betesda w sprawie zatwierdzenia prac artystów do wystawy
“Anima Mea” w “Dobrym Miejscu” z dnia 19 sierpnia 2019 r.
Uchwała Zarządu Fundacji Betesda w sprawie organizacji Biennale o Duchu Świętym z dnia 7 listopada 2019 r.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,
z wyodrębnieniem ich źródeł
Kwota (w podziale na formy płatności)
Wysokość uzyskanych przychodów
Przelew
Gotówka
Inne (wskazać
jakie)
Ogółem

1080,00 zł

117,80 zł

1976.41zł

- ze spadku
- z zapisu

- z darowizn

- z budżetu jst
- środki pochodzące ze
źródeł publicznych, w tym: - z budżetu państwa
- inne
(wskazać jakie)
Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń
realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń)

700,00 zł

380.00 zł

117.80 zł

Darowizny
rzeczowe:
1. kubik
wystawo
wy: 94.97
zł
2. Zasłona4 sztuki:
377,40 zł
3. CD/MP3
/USB/Bo
ombox
BB12BK:
149.99 zł
4. Katalogi
Anima
MEA:
1200,00
zł
5. Słuchawk
i nauszne
czarne
JBL Tune
500:
107,00 zł
6. Materiały
na cele
statutow
eewangeli
zacja
poprzez
sztukę:
47,05 zł

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NIE DOTYCZY

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona
Wynik finansowy z prowadzonej działalności
gospodarczej

NIE DOTYCZY

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł

NIE DOTYCZY

6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
7,00 zł

117,80 zł

Inne (wskazać
jakie)
1976,41 zł

0

0

1976,41 zł

- czynsz

0

0

0

- opłaty telefoniczne

0

0

0

- opłaty pocztowe

0

0

0

7,00 zł

117,80 zł

0

0

0

0

0

0

0

Koszty fundacji ogółem
a) koszty realizacji celów statutowych
b) koszty administracyjne

- inne
(wskazać jakie)

koszty działalności operacyjnej

c) koszty działalności gospodarczej
d) pozostałe koszty

7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529,
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458)
a) 
Liczba osób zatrudnionych w fundacji
Ogółem

NIE DOTYCZY

Według zajmowanych stanowisk
Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej
Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

b) 
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z
podziałem na

Wynagrodzenia

NIE DOTYCZY

Nagrody

NIE DOTYCZY

Premie

NIE DOTYCZY

Inne świadczenia

NIE DOTYCZY

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w
NIE DOTYCZY
działalności gospodarczej
c)Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą,
z podziałem na
NIE DOTYCZY
Wynagrodzenia
Nagrody

NIE DOTYCZY

Premie

NIE DOTYCZY

Inne świadczenia

NIE DOTYCZY

d)Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia
NIE DOTYCZY
e)Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej
udzielania takich pożyczek
NIE DOTYCZY
f)Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce
Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej

Kwota
1073 zł

Bank Pekao S.A.

Kwoty zgromadzone w gotówce

0 zł

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek
NIE DOTYCZY
h) 
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie
NIE DOTYCZY
i) Nabyte pozostałe środki trwałe

NIE DOTYCZY
j) 
Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
NIE DOTYCZY
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
NIE DOTYCZY

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Fundacja Betesda składała deklarację CIT-8, Cit-8/O, CIT-D.

10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088)

X

NIE

TAK

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana
jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze
wskazaniem daty i kwoty operacji (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10 odpowiedzi „TAK”).
Data operacji
Kwota operacji

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola
Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

NIE

X

TAK

……………………………..………………..

…………………..…………………………

podpis członka zarządu fundacji*

podpis członka zarządu fundacji*

…………………………………
miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

