SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚC
FUNDACJI ANIKAR
ZA ROK 2013

1 . Dane rejestracyjne Fundacji :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

Nazwa Fundacji: ANIKAR
Siedziba fundacji : Warszawa
Adres Fundacji: ul. Racławicka 36/41 02-601 Warszawa
Adres do korespondencji: ul. Racławicka 36/41 02-601 Warszawa
Adres poczty elektronicznej: anikar@anikar.pl
Data wpisu do KRS: 13.08.2012
NR KRS 0000429324
REGON 146258745
Dane Członków Zarządu wchodzących w skład zarządu w roku 2013:
• Michał Zdzisław Lipowski –Prezes Zarządu, zam. Warszawa 02-601 ul. Racławicka
36/41
• Anna Ewa Lipowska – Wiceprezes Zarządu, zam. Warszawa 02-601 ul. Racławicka
36/41
Cele statutowe : Działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia osób
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ich rehabilitacji w tym rehabilitacji naturalnej ,
aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz wszechstronne działanie na rzecz poprawy stanu
ich zdrowia , jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia, edukacji i profilaktyki
zdrowotnej.

2. Zasady formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. prowadzenie terapii naturalnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym turnusów
rehabilitacyjnych i integracyjnych na terenie całego kraju
b. zakup urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji,
nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich instytucjom, których zadaniem jest
prowadzenie działalności z zakresu ochrony zdrowia, ratownictwa medycznego i rehabilitacji oraz
edukacji w tym zdrowotnej i medycznej - w zakresie celu Fundacji
c. prowadzenie programów rehabilitacyjnych, medycznych i edukacyjnych obejmujących teren całej
Polski oraz baz danych związanych z tymi programami
d. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu oraz rehabilitacji osób,
których przypadki mają charakter szczególny, w tym również świadczenie pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
e. udostępnianie specjalistycznego transportu w tym transportu medycznego z zespołem
medycznym osobom niepełnosprawnym oraz innym osobom poszkodowanym, których przypadki
mają charakter szczególny.
f. prowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, ratownictwa medycznego, z
uwzględnieniem ofiar wypadków
komunikacyjnych i innych nagłych zdarzeń w tym kataklizmów,

g. aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności
rehabilitacyjnej,
h. organizowanie imprez sportowych, turystycznych i krajoznawczych z udziałem ludzi
niepełnosprawnych, a zwłaszcza wycieczek i rajdów nizinnych i górskich, spływów kajakowych oraz
obozów letnich i zimowych
i. organizowanie dla ludzi niepełnosprawnych terapii zajęciowej i hipoterapii, wspinaczki
skałkowej, zajęć pływackich w tym żeglarstwa i nurkowania oraz fizjoterapii
j. prowadzenie placówek rehabilitacyjnych w systemie ochrony zdrowia,
k. prowadzenie placówek szkolnych działających w systemie oświaty w zakresie
edukacji medycznej i ratownictwa medycznego,
l. przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu
Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i
seminariów w zakresie tego celu,
ł. współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej,
organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi, działającymi
w zakresie objętym celem Fundacji,
m. upowszechnianie w środkach masowego przekazu, w Internecie, filmów telewizyjnych, artykułów
prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji w zakresie objętym celem Fundacji,
n. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących
dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia oraz rehabilitacji,
o. skupianie wokół idei Fundacji ludzi w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli różnych
środowisk,
Realizując cele określone Fundacja uwzględnia propagowanie idei ekologicznych oraz wspieranie
inicjatyw w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, kultury i sztuki oraz rozwoju krajoznawstwa i
ruchu sportowo-turystycznego.
W okresie sprawozdawczym Fundacja ANIKAR realizowała swoje cele statutowe poprze następujące
działania:
Styczeń
• Udział Fundacji w biciu rekordu w skokach na obiekcie „2 Wieże” wspólnie ze
Stowarzyszeniem Zero Grawitacji na rzecz Fundacji WOŚP. Nasi wolontariusze –ratownicy
dbali o bezpieczeństwo uczestników.
Marzec
• Szkolenie z pierwszej pomocy dla dzieci z klas 1-3 w SP 310 Warszawa Ursynów
• 18-25 marca odbył się pierwszy wyjazd aktywizacyjny, zorganizowany dla podopiecznej –
Katarzyny Śmiałek.
• Zajęcia z pierwszej pomocy dla przedszkolaków z Przedszkola Pinokio - Piaseczno
Kwiecień
• Zajęcia z pierwszej pomocy dla przedszkolaków z Przedszkola w Chotomowie
• Organizacja zadań z zakresu pierwszej pomocy i pokazu ratownictwa w czasie piątej edycji
zawodów z pierwszej pomocy szkół podstawowych oraz gimnazjum dzielnicy Bemowa
organizowanych przez Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy
• Szkolenie dla dzieci z klas 1-3 w Szkole Podstawowej nr 310 Warszawa Ursynów
• Udział wolontariuszy-ratowników Fundacji ANIKAR w pikniku Moto Serce 2013 na którym
nasi ludzie wspólnie z PCK dbali o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom. Wspólnie z OSP
Legionowo zorganizowaliśmy pokazy ratownictwa medycznego podczas wypadku
komunikacyjnego.

Maj
•
•
•
•
•

•
•
•

Zajęcia z pierwszej pomocy dla młodzieży Fundacji Edukacji Dla Bezpieczeństwa
Szkolenie z pierwszej pomocy wraz z prezentacją Ambulansu dla dzieci z klas 3 w Szkole
Podstawowej nr 313 Warszawa Ursynów
Zabezpieczenie medyczne zajęć terenowych szkół STO Warszawa Bemowo
Zajęcia otwarte z pierwszej pomocy podczas imprezy: Harc Piknik w Szkole Podstawowej nr
88 Warszawa Ochota
Udział w IX Bemowski Dniu Ziemi pt.: „Elektroodpady-poznaj zasady” pod patronatem Pana
Jarosława Dąbrowskiego Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy dla uczniów Szkół
Podstawowych, Gimnazjów i dzieci z Przedszkoli z terenu Bemowa. Naszym zadaniem było
zorganizowanie zajęć otwartych z pierwszej pomocy, zajęć z psem oraz dbanie o
bezpieczeństwo dzieci. W zajęciach wzięło udział w sumie 890 uczestników.
Szkolenie z pierwszej pomocy dla członków Stowarzyszenia Zero Grawitacji - 2 Wieże
Zajęcia otwarte i pokazy pierwszej pomocy podczas pikniku sąsiedzkiego w Warszawa
Radość
Pierwsza akcja bezpieczeństwa na drodze „Świeć Przykładem” pod patronatem ZDM
Warszawa – Zadaniem naszych wolontariuszy-ratowników było zapewnienie bezpieczeństwa
uczestnikom przejazdu.

Czerwiec
• Udział Fundacji ANIKAR w imprezie bezpieczeństwa „Bazar Bezpieczeństwa” W ramach
pikniku Fundacja Anikar zapewniała bezpieczeństwo uczestnikom, otworzyła dla dzieci
„Szpital dla Paluszaków” , otwarte szkolenie oraz pokazy z pierwszej pomocy.
• Szkolenie otwarte oraz pokazy pierwszej pomocy na pikniku przed galerią CH Bemowo
• Organizacja otwartego punktu szkoleniowego z zakresu pierwszej pomocy, pokazy z
pierwszej pomocy oraz dbanie o bezpieczeństwo uczestników podczas Dnia Dogoterapii
Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom
• Zajęcia z pierwszej pomocy dla przedszkolaków w Przedszkolu nr 55 Warszawa Ursynów
• Zajęcia z pierwszej pomocy dla przedszkolaków w Przedszkolu nr 282 Warszawa Ursynów
• Zorganizowanie zajęć otwartych z pierwszej pomocy, zajęć z psem oraz dbanie o
bezpieczeństwo dzieci podczas pikniku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 69 w Warszawie
na Mokotowie
• Udział w koncercie finałowym akcji „ Gramy dla Andżeliki” , zajęcia otwarte z pierwszej
pomocy podczas finału akcji w Nasielsku .
• Szkolenie z pierwszej pomocy dla młodzieży szkół Pro Futuro w ramach zajęć z EDB podczas
zielonej szkoły.
• Szkolenie z pierwszej pomocy dla młodzieży Gimnazjum nr 4 w ramach zajęć z EDB
Warszawa Mokotów
Sierpień
• Szklenie z pierwszej pomocy dla członków Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom
Październik
• Udział wolontariuszy-ratowników w zabezpieczeniu pokazu skoków z 20-piętrowego
wieżowca. Skoki miały miejsce na osiedlu Potok Górny na warszawskim Żoliborzu.
Listopad

•

Zajęcia dla uczniów klasy 6 Szkoły podstawowej nr 310 w Warszawie na Ursynowie
zakończone w dniu 6 grudnia zdobyciem pierwszego miejsca w międzyszkolnym konkursie
pierwszej pomocy w Sali Kongresowej w Warszawie

Grudzień
• Wigilia Fundacyjna

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych.
W okresie sprawozdawczym Fundacja ANIKAR nie uczestniczyła w zdarzeniach prawnych mających
skutki finansowe
4. Odpisy uchwał Zarządu
1/01/2013 z dnia 15 01 2013 r.
2/01/2013 z dnia 17 01 2013 r.
1/3/2013 z dnia 29 03 2013 r.
Kopie uchwał w załączeniu.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł
W roku 2013 Fundacja ANIKAR nie otrzymała spadku , zapisu, środków ze źródeł publicznych,
Wpłaty od osób fizycznych - 11.220 zł
Inne wpłaty
- 6.000,00 Zł (pożyczka )
6. Informacje o odpłatnych świadczeniach zrealizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnienie kosztów tych świadczeń
W okresie sprawozdawczym Fundacja ANIKAR nie realizowała odpłatnych świadczeń
7. Działalność gospodarcza
W roku 2013 Fundacja ANIKAR nie prowadziła działalności gospodarczej
8. Informacja o poniesionych kosztach:
a) realizacja celów statutowych - kwota -5.224,13zł
b) administracja -kwota 1511,63 zł
c) działalność gospodarcza - w roku 2013 Fundacja ANIKAR nie prowadziła działalności
gospodarczej
d) pozostałe koszty - kwota -1521,85 zł
9.Daneo zatrudnieniu w Fundacji
W roku 2013 Fundacja ANIKAR nie zatrudniała żadnych osób
10. Dane o wynagrodzeniach wypłaconych w Fundacji
W roku 2013 Fundacja ANIKAR nie wypłacała żadnych wynagrodzeń
11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

a) wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji z podziałem na
wynagrodzenia , nagrody, premie inne świadczenia - w roku 2013 Fundacja ANIKAR nie
wypłacała wynagrodzeń, premii i nagród .
b) wypłaconego osobą kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia ,
nagrody, premie inne świadczenia
W roku 2013 Fundacja ANIKAR nie wypłacała wynagrodzeń, premii i nagród .
12. Dane o wydatkach na wynagrodzenie z umów zleceń :
w roku 2013 Fundacja ANIKAR nie wypłacała wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.
13 Dane o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych z podziałem wg ich wysokości :
a) ze wskazaniem pożyczkobiorców ‘
b) ze wskazania warunków przyznania pożyczek
c) podania podstawy statutowej udzielonych pożyczek
w roku 2013 Fundacja ANIKAR nie udzieliła żadnej pożyczki
14. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Posiadane konto fundacji to: rachunek bieżący Bank BGŻ, lokaty – brak lokat ,
Stan konta na koniec 2013 roku – 22,23 zł.
15 Dane o nabytych obligacjach:
Fundacja ANIKAR nie nabyła żadnych obligacji
16. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek
Fundacja ANIKAR nie nabyła żadnych obligacji
17. Dane o nabytych nieruchomościach:
a) wysokości kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości
b) przeznaczenie nabytych nieruchomości
Fundacja ANIKAR nie nabyła żadnych nieruchomości.

18. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych
Samochód Specjalny, Ambulans – Ford Transit (rok produkcji 2001)
19. Dane o wartości aktywów Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
przeznaczonych dla celów statystycznych
Suma aktywów – 10.542,39 zł

20. Dane o wartości zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
przeznaczonych dla celów statystycznych

Suma zobowiązań – 6 000,00 zł

21. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik
finansowy tej działalności
W roku 2013 Fundacja Anikar nie otrzymała zleceń od administracji państwowej ani samorządowej.
22 informacja o rozliczeniach finansowych Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
W roku 2013 na Fundacja Anikar nie ciążyły zobowiązania finansowe
23 informacja o składanych deklaracjach podatkowych
Deklaracja podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2013 - CIT 8 złożona została do Urzędu
Skarbowego w I kwartale 2014r.
W roku 2013 Fundacja Anikar złożyła deklaracje CIT 8 za rok 2012 .
Informacja o przeprowadzonej w okresie sprawozdawczym kontroli .
W roku 2013 nie przeprowadzono żadnej kontroli.

Michał Lipowski – Prezes Zarządu …………………………………………………………………..

Anna Lipowska - Wiceprezes Zarządu ……………………………………………………………

Warszawa 28 marca 2014

