
Sprawozdanie z działalności 
FUNDACJI XTB

za rok 2020



1.1 Dane fundacji:

Fundacja XTB
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
NIP 5272945208
Regon 38778254000000
KRS 0000861567 
data wpisu do KRS 23 grudnia 2020r
adres mail: malgorzata.nita@xtb.com

  
1.2 Dane dotyczące członków zarządu fundacji:

Małgorzata Nita  - Prezes Zarządu

1.3 Cele statutowe fundacji:

a. wzrost przedsiębiorczości oraz innowacyjności, w szczególności w obszarze nowych technologii oraz rynku
finansowego; 
b. podnoszenie świadomości oraz wiedzy ekonomicznej, finansowej oraz związanej z nowymi 
technologiami, a także wzrost zaufania i szacunku do instytucji finansowych;
c. działalność naukowo-badawcza oraz promocja rozwiązań wypracowanych w ramach działalności grupy 
kapitałowej XTB, w szczególności w zakresie nowych technologii oraz rynku finansowego;
d. wspieranie oraz organizowanie wszelkich inicjatyw związanych z promocją instytucji finansowych

 i nowych technologii; e. wspieranie finansowe, przekazywanie wiedzy lub doradztwo biznesowe na rzecz 
wybranych przedsiębiorców;
f. działanie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony 
zwierząt i przyrody; 
g. promocja zatrudnienia i edukacji oraz wyrównywanie szans na rozwój; 
h. inicjowanie oraz wspieranie aktywności pracowników grupy kapitałowej XTB, związanej z celami 
statutowymi Fundacji, wolontariatem pracowniczym oraz wszelką aktywnością społeczną, edukacyjną oraz 
sportową; 
i. działalność charytatywna oraz społeczną, w szczególności mającą na celu wyrównywanie szans oraz pomoc 
osobom niepełnosprawnym i wykluczonym.
Cele Fundacji są realizowane przez:
 a. finansowanie oraz organizację programów, projektów, konferencji, spotkań, inicjatyw społecznych oraz 
wszelkich innych działań związanych z celami Fundacji; 
b. współpracę z partnerami zewnętrznymi oraz mediami w celu realizacji celów Fundacji; 
c. prowadzenie działań promocyjnych na rzecz Fundacji;
d. prowadzenie działalności badawczo-naukowej;
e. wspomaganie finansowe, organizacyjne oraz techniczne organizacji pozarządowych 
oraz innych podmiotów lub osób fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji; 
f. wydawanie publikacji o charakterze naukowo-edukacyjnym oraz społecznym; 
g. tworzenie i upowszechnianie rozwiązań z zakresu nowych technologii; 
h. udzielanie stypendiów oraz grantów naukowych, a także ustanawianie nagród; 
i. pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji;
j. udzielanie wsparcia finansowego oraz pozafinansowego w zakresie ustalonych celów Fundacji. 

2. Działalność statutowa fundacji.

2.1 Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:

W 2020 roku w Fundacji nie wystąpiły zdarzenia prawne.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS:
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w 2020 roku.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji.

Zarząd Fundacji XTB nie podjął żadnych uchwał w 2020 roku.



  
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i kosztów,
z wyodrębnieniem ich źródeł oraz formy płatności.

Fundacja nie uzyskała przychodów i nie poniosła kosztów w 2020 roku.

6. Dane dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń, aktywów i zobowiązań.

6.1 Informacja o zatrudnieniu w fundacji:

Fundacja nie zatrudniała w 2020 roku.

6.2 Wynagrodzenia (w zł):

6.2.1 Roczne lub przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone łącznie członkom zarządu i innych organów 
fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą:
Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń w 2020 roku.

6.3 Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.

Fundacja nie udzieliła pożyczek w 2020 roku.

6.4 Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce.

Środki pieniężne w banku: 0,00 zł
Środki pieniężne w kasie: 0,00 zł

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

Fundacja nie nabyła akcji, obligacji, udziałów w innych podmiotach.

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

Fundacja nie nabyła nieruchomości.

6.7 Nabyte pozostałe środki trwałe.

Fundacja nie nabyła środków trwałych.

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

AKTYWA: 100.000,00 zł
ZOBOWIĄZANIA: 0,00 zł
7. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe 
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności.
Fundacja nie prowadziła działalności zlecanej przez podmioty państwowe i samorządowe. 

8. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w 
sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja nie posiada zobowiązań podatkowych i nie składała deklaracji podatkowych.

9. Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest 
instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215.
Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu.



10. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundacje ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 
1984 r. o fundacjach 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.
Fundacja nie przyjęła i nie dokonała transakcji gotówkowych o wartości  równej lub przekraczającej równowartość 
10.000,00 EURO.

11. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana kontrola oraz jej wyniki.
W roku 2020 nie przeprowadzono kontroli.

    …………………………………        
podpis Prezesa Zarządu 

…………………………………
miejscowość, data

 


