
Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

Nazwa: Fundacja „5Medium”

Podstawa prawna :
 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./
 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu

sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/

1) Dane o fundacji:

Nazwa: Fundacja „5Medium”
Siedziba, adres:ul. Broniewskiego 11, 20-448 Lublin
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21.09.2011 
Nr KRS: 0000396829 Nr Regon: 061332789 

Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze
sądowym:

Imię, nazwisko, adres korespondencyjny:
1. Agnieszka Jarmuł, ul. Agatowa 18/53, 20-571 Lublin
2. Monika Czapka, ul. Agatowa 18/53, 20-571 Lublin
3. Anna Welik, ul. Agatowa 18/53, 20-571 Lublin

2) Cele statutowe fundacji:
a) Integrowanie środowiska lokalnego wokół wartości kulturalnych i propagowanie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
b) Wspieranie inicjatyw kulturalnych.
c) Upowszechnienie i promowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz
zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.
d) Edukacja społeczeństwa lokalnego do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury.
e) Edukacja filmowa. 
f) Promocja miasta Lublin.
g) Promocja i organizacja wolontariatu.
h) Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego
kolorytu ziemi lubelskiej.
i) Upowszechnianie równego dostępu do kultury wśród młodzieży z mniejszymi szansami.
j) Wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.

3) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:
Powyższe cele realizowane są poprzez:

a) Inicjowanie, prowadzenie, finansowanie i organizowanie działań kulturalnych,

edukacyjnych, artystycznych, filmowych, sportowych, turystycznych.

b) Finansowe i niefinansowe wspieranie wszelkich kierunków i przejawów działalności

kulturalnej w szczególności twórców  i organizacji i instytucji kulturalnych.



c) Prowadzenie szkoleń i akcji informacyjnych.

d) Prowadzenie działalności edukacyjnej w tym w szczególności warsztatów, projektów

edukacyjnych.

e) Współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą.

f) Programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu

i upowszechnianiu wiedzy na temat kultury.

4) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
- brak 

5) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
Organizacja nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. 

6) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody ogółem:0 zł 
W tym: 
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/:0 zł 
- z darowizn:0 zł
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów:0 zł 
- z innych źródeł / wskazać jakie/: 0 zł 
 * gdy prowadzona jest działalność gospodarcza:
- z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów:
- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem:               %

7) Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty ogółem: 0 zł 
W tym: 
- na realizację celów statutowych: 0 zł 
- na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 0 zł 
- na działalność gospodarczą: 0 zł 
- pozostałe koszty /wskazać jakie/:0 zł 

8) Informacje o osobach zatrudnionych:
Liczba osób zatrudnionych ogółem:0 zł 

9) Informacje o wynagrodzeniach:
a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń:0 zł 

b) Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych: 0 zł
 Członkom Zarządu ogółem: 0 zł 

Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/: 0 zł 

Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą: 0 zł 



Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń:0 zł 

10) Informacje o udzielonych pożyczkach:
brak udzielonych pożyczek

11) Informacje o posiadanym majątku:
a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 0 zł 
b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: 0 zł 
c) Informacje o nabytych nieruchomościach:0 zł 
d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: 0 zł 

e) Informacje statystyczne:
 Aktywa: 1500 zł; fundusz własne, fundusz statutowy 
 Zobowiązania: brak

12) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
oraz o ich wynikach finansowych: brak działalności zleconej 

13) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym
składanych deklaracji podatkowych: brak zobowiązań 

14) Informacje o kontrolach i ich wynikach: brak

W załączeniu:
brak załączników

Przyjęto: 

………………………………… ……………………………………

Lublin, 19.12.2012 
Miejsce, data
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