
Sprawozdanie z działalności za rok 2013
Fundacji "Karma-free"

1. Fundacja "Karma-free"
ul. Warszawska 55/94
05-075 Warszawa
fundacja@karma-free.org.pl

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 
nr KRS: 0000445685 
nr REGON: 146497438
Członkowie zarządu: Mallika Bogdańska – prezes zarządu fundacji, Artur Szumski – 
wiceprezes zarządu.

Celem Fundacji jest upowszechnianie wegetarianizmu oraz wspieranie opieki i pomocy 
społecznej, rozwój oświaty i wychowania, propagowanie ochrony środowiska, rozwój 
ochrony zdrowia, propagowanie kultury i sztuki itp.

2.  Fundacja  realizuje  swoje  cele  poprzez  działalność  charytatywną  i  edukacyjną, 
a w szczególności przez: 

a) bezpłatne wydawanie posiłków dla osób potrzebujących,
b)  organizację  i  udział  w imprezach masowych:  festynach,  festiwalach, 

koncertach itp.,
c)  kursy,  szkolenia,  sympozja,  seminaria,  odczyty  i  środki  masowego 

przekazu,
d) aktywizację zawodową i społeczną osób potrzebujących,
e) promocję i organizację wolontariatu,
f) prowadzenie inwestycji dla realizacji celów Fundacji, w tym przedszkoli, 

żłobków, domów emeryta i in.
g)  merytoryczne  lub  finansowe  wspieranie  działalności  innych  osób 

prawnych i fizycznych, która jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

3. Od 28.05.2013 roku Fundacja organizuje akcję charytatywną "Kolacja na Patelni", 
polegającą na przygotowywaniu i rozdawaniu bezpłatnych gorących wegetariańskich 
posiłków w centrum Warszawy. Do końca 2013 roku przeprowadziliśmy 32 edycje tej 
akcji (w tym "Wigilia na Patelni" i "Sylwester na Patelni") wydając łącznie około 3200 
pełnych porcji obiadowych.

6.06 setką pudełek wegetariańskich słodyczy dla dzieci wsparliśmy koncert w Centrum 
Zdrowia Dziecka.

28-30.06  wegetariańskimi  posiłkami  nakarmiliśmy  uczestników  festiwalu  "Zlot 
Wolnych Ludzi", gdzie wydaliśmy około 500 gorących porcji śniadań i obiadokolacji.

7.12 wzięliśmy udział w imprezie wspierającej Dom Samotnej Matki na Białołęce – 
przekazaliśmy darowiznę od Bielskich Zakładów Obuwia Befado oraz przygotowaliśmy 
ok. 50 porcji obiadu.

4. W 2013 roku Fundacja nie powzięła żadnych uchwał.

5.  Przychody  Fundacji  w  2013  roku  wyniosły  9524,27  zł  i  w  całości  pochodziły 
z darowizn.



6. Koszty poniesione na realizację celów statutowych wyniosły 7538,10 zł.

Koszty administracyjne wyniosły 647,77 zł.

Fundacja w 2013 r. nie prowadziła działalności gospodarczej.

7. Działalność Fundacji realizowana jest wyłącznie przez wolontariuszy. W 2013 roku 
na podstawie umowy o współpracy pomagało nam 7 osób.

8. Stan rachunku bankowego na dzień 31.12 2013 wynosił 3325,92 zł (Bank BGŻ)

Wartość aktywów na dzień 31.12.2013 wynosiła 4338,40 zł. Na dzień 31.12.2013 roku 
Fundacja nie posiadała zobowiązań.

Warszawa, 28.07.2014 r.

Podpisano:

Mallika Bogdańska

Artur Szumski


