Sprawozdanie z działalności
Fundacji Grupy Unibep Unitalent
za rok 2017

1.1

Dane fundacji.

Nazwa Fundacji
Siedziba i adres
Adres do korespondencji

FUNDACJA GRUPY UNIBEP UNITALENT

UL. 3 MAJA 19, 17-100 BIELSK PODLASKI
UL. 3 MAJA 19, 17-100 BIELSK PODLASKI

E-mail

unitalent@unibep.pl

Telefon

600 92 00 94

REGON
Data wpisu w KRS
Nr KRS

1.2

368209692
06-09-2017
0000693764

Dane dotyczące członków zarządu fundacji.
(należy podać: imię i nazwisko, pełnioną funkcję)

a) Skład Zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania:
1. Wojciech Jarmołowicz – Prezes Zarządu
2. Anna Sikorska-Moroz – Członek Zarządu
3. Krzysztof Piotrowski – Członek Zarządu
b) Skład Zarządu na dzień 31-12-2017
1. Wojciech Jarmołowicz – Prezes Zarządu
2. Dorota Oleksy – Członek Zarządu

1.3

Cele statutowe fundacji.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości i innych indywidualnych aktywności na terenie działa Grupy Unibep, w tym
na terenie województwa podlaskiego, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Innymi celami Fundacji
są: promowanie postaw proprzedsiębiorczości i proaktywnych, edukowanie, rozwijanie i
wspieranie talentów biznesowych i innych oraz promocja i organizacja wolontariatu
pracowniczego.

2.1

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji
celów statutowych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


inicjowanie działań wspierających i promujących aktywność, w tym przedsiębiorczość
wśród młodych ludzi,



podnoszenie samoświadomości i rozwijanie talentów wśród młodych ludzi,



promowanie i propagowanie niezależności zawodowej wśród młodych ludzi,



wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących
przedsiębiorczość i inną aktywność wśród młodych ludzi,



skupienie wokół idei Fundacji osób posiadających doświadczenie w prowadzeniu
działalności gospodarczej zainteresowanych przekazaniem własnej wiedzy oraz
zainwestowaniem środków w aktywność młodych ludzi,



wspieranie rozwoju wolontariatu pracowniczego, w szczególności wśród załogi Grupy
Unibep, ukierunkowanego na cele Fundacji,



korzystanie z doświadczeń pozycji i możliwości Grupy Unibep,



organizowanie rankingów, konkursów mających na celu wyłonienie najlepszych i
najbardziej perspektywicznych pomysłów biznesowych



fundowanie nagród za najlepsze pomysły na biznes wśród młodych, przedsiębiorczych
ludzi,



fundowanie stypendiów dla uzdolnionych młodych ludzi,



organizowanie sesji, konferencji i szkoleń dla młodych ludzi chętnych do założenia lub
prowadzących własny biznes,



uczestnictwo kapitałowe w wybranych biznesach zgłoszonych przez młodych
przedsiębiorców,



organizowanie

spotkań

służących

wymianie

doświadczeń

osób

i

jednostek

prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji,


działalność w zakresie pozyskania funduszy unijnych na rzecz realizacji celów
statutowych,



działalność wydawnicza książek, broszur, czasopism,



członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji,



wszelkie inne działania zgodne z celami Fundacji i dopuszczone prawem,



udzielanie wsparcia inicjatywom lokalnym w zakresie celów zgodnych z celami
Fundacji.

Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym:
Fundacja Grupy Unibep Unitalent została zarejestrowana w KRS we wrześniu 2017 roku
rozpoczynając swoją działalność. W tym czasie podjęła działania polegające na przygotowaniu
projektów, które rozpoczęły się w 2018 roku. Zadania realizowane przez Fundację zostały
podzielone na dwie części:
1) Na zewnątrz organizacji Grupy Unibep – działania opierały się na:


Pomocy i inspiracji młodym, zdolnym, ambitnym – głównie szkoły średnie i uczelnie.



Spotkań inspirująco-motywujących, m.in. z ludźmi sukcesu z woj. podlaskiego (także
tymi, którzy wyjechali z naszego regionu) – comiesięczne spotkania w wybranych
szkołach wyższych – od początku 2018 roku.



Zarządzanie talentami w szkołach średnich w Bielsku Podlaskim – współpraca ze
szkołami, nauczycielami – od początku 2018 roku.



Promocji młodych menedżerów, których firmy znalazły się w zestawieniu Podlaskiej
Złotej Setki Przedsiębiorstw – rankingu „Kuriera Porannego” opisującym 100
największym przedsiębiorstw woj. podlaskiego pod względem przychodów. Fundacja
Unitalent w porozumieniu z organizatorem rankingu stworzył kategorię „Najmłodszy
menedżer i najmłodsza menedżerka Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw. Była to
promocja Fundacji Unitalent – także w mediach – która wtedy chciała poinformować,
że pracuje nad programem działania.

2) Wewnątrz organizacji Grupy Unibep – działania opierały się na:


Wspieraniu pracowników, którzy chcą pomagać – chcących dzielić się wiedzą i
doświadczeniem.



Pokazywaniu dobrych praktyk wolontariuszy Grupy Unibep.



Inicjowaniu akcji dla proaktywnych i wspierających młode talenty wśród pracowników
Grupy Unibep – organizowanie spotkań, wymiana doświadczeń, ciągłe doskonalenie
się.

2.2
1)

3.

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.

Założenie Fundacji Grupy Unibep UNITALENT oraz wpłacenie przez Fundatorów
funduszu założycielskiego w wysokości 300 000 zł.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do
rejestru przedsiębiorców KRS.

W 2017 roku Fundacja Grupy Unibep UNITALENT nie prowadziła działalności gospodarczej.

4.

Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu).

Nr.
załącznika
1

Data uchwały
30-11-2017

Nr.
uchwały
1

2

20-12-2017

2

3

20-12-2017

3

5.

W sprawie:
współpracy z firmą marketingową przy tworzeniu
wizerunku Fundacji
zaakceptowania projektów graficznych
przedstawionych przez firmę marketingową
prowadzenia profilu facebookowego

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich
źródeł.

Przychody ogółem:
W tym:
a) ze spadku: nie wystąpiło
b) z zapisu: nie wystąpiło
c) z darowizn: nie wystąpiło
d) ze środków publicznych, w tym:
- z budżetu państwa: nie wystąpiło
- z budżetu gminy: nie wystąpiło
f) z odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych
(z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń): nie wystąpiło
g) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wynik finansowy tej
działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: nie wystąpiło.
6.

Informacja o poniesionych kosztach.

Koszty ogółem:
W tym:
a) na realizację celów statutowych:

15 555,38 zł

b) na administrację
- czynsze

nie wystąpiło

- opłaty telefoniczne

nie wystąpiło

- opłaty pocztowe

nie wystąpiło

- inne

3656,72 zł

c) na działalność gospodarczą:

nie wystąpiło

d) pozostałe koszty:
- wynagrodzenie członków zarządu

11 700,00 zł

7.

Dane w następującym zakresie:

7.1

Zatrudnienie w fundacji.

Fundacja Grupy Unibep UNITALENT nie zatrudniała osób w 2017 roku.

7.2.

Wynagrodzenia.

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację.
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
7.2.1
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej)
Nie dotyczy.

Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz
7.2.2
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą.
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)
a) Członków Zarządu
- wynagrodzenia

11 700,00 zł

- nagrody

nie wypłacano

- premie

nie wypłacano

- inne świadczenia

nie wypłacano

b) Członków innych organów Fundacji
Nie wypłacano wynagrodzeń
c) Osób kierujących wyłącznie działalnością gospodarczą
Nie dotyczy

7.2.3 Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia.
Nie wypłacano.
7.3

Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.
(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków
przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich udzielenia)

Nie udzielano.

7.4

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.

Fundacja posiada otwarty rachunek bankowy w Raiffeisen Bank Polska S.A. w Białymstoku.
Saldo środków na 31-12-2017 wynosiło 270 638,32 zł.

7.5

Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych
spółek.

Nie wystąpiło.

7.6

Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot
wydatkowanych na to nabycie.

Nie nabyto.

7.7

Nabyte pozostałe środki trwałe.

Nie nabyto.

7.8

Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach
finansowych
sporządzanych
dla
celów
statystycznych.

a) Aktywa:

270 638,32 zł

b) Zobowiązania:

1 550,42 zł

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 wystąpiło.

9.

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji
podatkowych.

Na dzień 31-12-2017 zobowiązania podatkowe wynosiły 500 zł. Za rok 2017 deklaracje
podatkowe zostały złożone zgodnie z obowiązującymi prawem terminami i były to: PIT-4R,
CIT-8.

10.

Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana
kontrola oraz jej wyniki.

Nie wystąpiły.

Podpisy Członków Zarządu

Wojciech Jarmołowicz – Prezes Zarządu

Anna Sikorska-Moroz – Członek Zarządu

Krzysztof Piotrowski – Członek Zarządu

Bielsk Podlaski, 22-06-2018

Załącznik nr.1
UCHWAŁA NR 1
Zarządu Fundacji Grupy Unibep UNITALENT
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie: współpracy z firmą marketingową przy tworzeniu wizerunku Fundacji
§ 1.
Zarząd Fundacji Grupy Unibep UNITALENT podjął decyzję w sprawie współpracy z Infiniti
Group przy tworzeniu wizerunku Fundacji.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Fundacji.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Jarmołowicz __________________________

Dorota Oleksy __________________________

Załącznik nr.2
UCHWAŁA NR 2
Zarządu Fundacji Grupy Unibep UNITALENT
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie: zaakceptowania projektów graficznych przedstawionych przez firmę
marketingową
§ 1.
Zarząd Fundacji Grupy Unibep UNITALENT zaakceptował projekty graficzne przedstawione
przez Infiniti Group, dot. wizerunku Fundacji. Przekazuje je do dalszych prac – na facebooku
i do prac graficznych.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Fundacji.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Jarmołowicz __________________________

Dorota Oleksy __________________________

Załącznik nr.3
UCHWAŁA NR 3
Zarządu Fundacji Grupy Unibep UNITALENT
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie: prowadzenia profilu facebookowego
§ 1.
Zarząd Fundacji Grupy Unibep UNITALENT podjął decyzję dot. prowadzenie profilu
facebookowego, zostanie ono zlecone osobie z zewnątrz
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Fundacji.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Jarmołowicz __________________________

Dorota Oleksy __________________________

