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I.

Informacje o Fundacji

1) Powstanie, rejestracja i siedziba Fundacji
Fundacja GRUPA KĘTY DZIECIOM PODBESKIDZIA z siedzibą w Bielsku-Białej przy
ulicy Warszawskiej 153 została zarejestrowana przez KRS w dniu 26 sierpnia 2011 roku.
Fundacja posiada numer KRS 0000394627.
Fundacja otrzymała numer NIP 5472138636 ponadto Fundacja posiada numer REGON
242724242.
Zgodnie ze statutem Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Cały dochód
Fundacja przeznacza na realizację celów określonych w pkt 2.
W dniu 7 listopada 2014 roku Fundacja została wpisana na listę Organizacji Pożytku
Publicznego.
Likwidacja Fundacji może nastąpić w razie osiągnięcia celu dla którego Fundacja została
utworzona lub w razie wyczerpania środków finansowych oraz majątku jaki Fundacja
posiada.
2) Cele statutowe Fundacji
1. Fundacja stawia przed sobą i realizuje następujące cele:
a) pomoc wychowankom oraz byłym wychowankom Placówek Opiekuńczych „Domów
Dziecka”, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
wychowanków, rodzin i osób;
b) pomoc wychowankom oraz byłym wychowankom Placówek Opiekuńczych „Domów
Dziecka” w znalezieniu i odbywaniu praktyk zawodowych oraz pracy w spółkach
wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A. lub w innych firmach w regionie;
pomoc w usamodzielnieniu się i starcie w dorosłe życie;
c) propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i upowszechnianie rodzinnych form
opieki zastępczej nad dzieckiem znajdującym się w Placówce Opiekuńczej „Domu
Dziecka”;
d) pomoc, domom dziecka, placówkom opiekuńczo – wychowawczym, rodzinom
zastępczym i rodzinnym domom dziecka realizującym ideę rodzicielstwa zastępczego;
e) pomoc społeczna dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
f) tworzenie nowej jakości życia społecznego w regionie, w tym budowanie relacji
międzyludzkich i pobudzania wrażliwości na innych w zakresie wymienionym w punktach
a-e;
g) ułatwienie podopiecznym Fundacji uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach
kulturalnych i sportowych;
h) pomoc, w tym pomoc społeczna, pracownikom spółek wchodzących w skład grupy
kapitałowej Grupy Kęty S.A. i ich rodzinom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej;
i) współpraca z instytucjami (m.in. fundacjami, stowarzyszeniami), które realizują
podobne cele statutowe oraz pomoc tym instytucjom;
2. Cele, o których mowa w ust. 1 pkt. a - g, Fundacja realizuje na terytorium powiatów
bielskiego, oświęcimskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja może prowadzić działalność
również na terytorium innych powiatów, niż określone w ust. 2, pod warunkiem udzielania
pomocy osobom fizycznym współpracującym ze spółkami Grupy Kapitałowej GRUPA
KĘTY S.A. i przy zachowaniu celów, o których mowa w ust. 1 pkt a-h.
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3) Metody realizacji celów Fundacji
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji,
a ponadto udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowywanie, wspieranie oraz
wspomaganie osób i podmiotów realizujących powyższe cele;
b) udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród;
c) organizowanie działalności charytatywnej;
d) organizowanie ochrony i promocji zdrowia;
e) organizację i promocję wolontariatu;
f) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) prowadzenie akcji mających na celu podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
h) niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych;
i) działania na rzecz krzewienia krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
j) prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 tej Ustawy;
k) działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
l) współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi
i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi w kraju
i zagranicą;
m) organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, prelekcji, konferencji,
prezentacji, kursów, wydawanie publikacji;
n) inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie programów edukacyjno-informacyjnych
służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji;
o) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie określonym w § 6;
p) inicjowanie, przeprowadzanie, wspieranie i finansowanie programów badawczych
mających dostarczyć wiedzę istotną ze względu na cele Fundacji;
q) pozyskiwanie partnerów do realizacji celów Fundacji;
r) działania na rzecz odbywania praktyk zawodowych przez wychowanków Placówek
Opiekuńczych „Domów Dziecka” w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej
Grupy Kęty S.A. lub w innych firmach w regionie, a także na rzecz poszukiwania
stałej pracy dla wychowanków Placówek Opiekuńczych w spółkach wchodzących w
skład grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A. lub w innych firmach w regionie;
s) organizowanie Dni Otwartych w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej
Grupy Kęty S.A. w celu zapoznania młodzieży ze sposobem funkcjonowania
współczesnej firmy.

4) Organy Fundacji
Organami Fundacji są:
-Rada Fundacji,
-Zarząd Fundacji.
W skład zarządu Fundacji w 2018 roku wchodzili:
-Monika Sobczak – Prezes Zarządu
-Andrzej Stempak – Członek Zarządu
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W Skład Rady Fundacji wchodzą:
- Dariusz Mańko – Przewodniczący Rady
- Adam Piela – Członek Rady
- Tomasz Grela – Członek Rady
- Piotr Wysocki – Członek Rady
- Rafał Lechowicz – Członek Rady
Działania realizowane przez Fundację

II.

W okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku Fundacja realizowała następujące
programy, przedsięwzięcia i aktywności:
a) Młodzieżowa Akademia Dokształcania.
W roku 2018 w ramach tego programu Fundacja zorganizowała cykl warsztatów „Tropem
tajemnic”. To cykl tematycznych warsztatów uczących dzieci i młodzież różnych zjawisk
przyrodniczo-fizycznych, W ramach projektu podopieczni m.in. zwiedzili kopalnię srebra w
Tarnowskich Górach, muzeum archeologii w Krakowie czy odbyli wycieczkę na górę Żar
i zapoznali się z funkcjonowaniem elektrowni.
b) program „S” jak Sztuka
W roku 2018 w ramach programu „S jak Sztuka” Fundacja po raz pierwszy zorganizowała
dla podopiecznych program artystyczny TALENT SHOW, w trakcie którego podopieczni
mogli zaprezentować swój talent w kategorii: praca plastyczna (rysunek, fotografia, praca
przestrzenna) oraz występ artystyczny (śpiew, taniec, recytacja). Program zakończony był
galą finałową w Domu Kultury w Kętach. Laureatka Talent SHOW została zaproszona do
występu podczas corocznego balu charytatywnego fundacji. Dodatkowo dla podopiecznych
zorganizowane zostały plenerowe warsztaty fotograficzne w Bieszczadach
c) program „Gwiazdka dziecięcych marzeń”
Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia wraz z pracownikami spółek Grupy Kapitałowej
po raz ósmy przygotowała akcję świąteczną "Gwiazdka Dziecięcych Marzeń" skierowaną do
dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych
z Bielska-Białej, Kęt, Oświęcimia, Pszczyny, Żywca oraz Cieszyna.
Łącznie przygotowano i rozdano ponad 200 paczek ze słodyczami, zabawkami, grami,
odzieżą itp. Prezenty zostały wręczone na spotkaniu gwiazdkowym grudniu 2018 r.
w kinie Helios w Bielsku-Białej.
d) aktywność sportowa:
Fundacja stawia sobie za cel wyrównywanie szans podopiecznych stwarzając im możliwości
uczestnictwa w imprezach sportowych, często połączonych z nauką konkretnego sportu,
w ramach takich przedsięwzięć wskazać można:
•

RAJD ROWEROWY - W roku 2018 po raz kolejny podopieczni fundacji zasilili szeregi
Grupa Kęty Team startując w wiosennej i jesiennej edycji Bielskiego Rodzinnego
Rajdu Rowerowego osiągając wspaniałe wyniki jako najliczniejsza grupa rajdu.

•

POLAND BUSINESS RUN – w roku 2018 fundacja po raz trzeci zaprosiła
podopiecznych do zaangażowania w ogólnopolskim biegu charytatywnym „Poland
Business Run” – nasi podopieczni wystartowali w Warszawie zajmując miejsce wśród
kilkuset drużyn startujących w Warszawie. Jak zawsze takie elementy są połączone
z możliwością zwiedzenia ważniejszych miejsc w okolicy. Tak było i tym razem -
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•

drużyna wraz z ekipą kibicującą spędziła dwa aktywne dni w stolicy Polski zwiedzając
m.in. wystawy tematyczne w Pałacu Kultury.
VI TURNIEJ PIŁKI NOZNEJ DZIECI PODBESKIDZIA – cykliczna impreza sportowa,
gdzie młodzież rywalizuje o cenne nagrody i puchary. W 2018 roku w turnieju
wystartowały dzieci i młodzież z wszystkich placówek. Dodatkowo zagrały drużyny
z pieczy zastępczej z powiatu oświęcimskiego

e) wolontariat pracowniczy
Fundacja stara się angażować pracowników w bieżącą działalność fundacji, m.in. poprzez
zbiórki potrzebnych rzeczy, pomoc w realizacji programów.
W 2018 roku dzięki zaangażowaniu pracowników udało się zebrać m.in. meble, odzież
a także sprzęt sportowy dla podopiecznych Fundacji.
f) otwarty „Dzień Fundacyjny”
W 2018 roku Fundacja dzień fundacyjny obchodziła podczas pikniku rodzinnego jednej ze
spółek Grupy Kapitałowej. Podopieczni fundacji korzystali z bogatej infrastruktury atrakcji
przygotowanych na terenie klubu REKORD w Bielsku-Białej. Impreza połączona była z VI
Turniejem Piłki Nożnej Dzieci Podbeskidzia, w którym udział wzięły dzieci z wszystkich
placówek, pieczy zastępczej jak również dzieci pracowników Grupy Kapitałowej. Placówka
opiekuńczo-wychowawcza, która zajęła najlepsze miejsce w Turnieju otrzymała czek na 2
tys zł. Wszystkie drużyny zostały udekorowane medalami i upominkami, a 3 najlepszych
zawodników otrzymało puchary. Dla pozostałych dzieci przygotowane były gry, zabawy
i atrakcje. To cykliczna akcja promocyjna fundacji.
g) start w dorosłość
W 2018 roku w ramach tego programu kontynuowano mieszkanie usamodzielnienia
w Kętach. Jego głównym celem jest pomoc wychowankom placówki w Kętach, którzy po
ukończeniu 18-go roku życia i opuszczeniu domu dziecka nie mają dokąd pójść. Mieszkanie
zostało całkowicie wyremontowane i wyposażone dzięki zaangażowaniu Grupy Kęty S.A.,
pracowników spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. jak również innych firm, które
wsparły działalność fundacji. Regulamin mieszkania usamodzielnienia przewiduje
maksymalny dwuroczny pobyt podopiecznego fundacji w takim mieszkaniu. Przez pierwsze
3 miesiące bezkosztowo, w późniejszych miesiącach z symboliczną opłatą aż do opłaty
zbliżonej do wolnorynkowej, tak aby przygotować młodego człowieka do samodzielnego
funkcjonowania. W 2018 roku fundacja uruchomiła również takie mieszkanie w BielskuBiałej.
W 2018 roku Fundacja kontynuowała program 16plus, w ramach którego wspiera młodzież
w procesie usamodzielniania. Wielu z podopiecznych już skorzystało z pierwszych form
pomocy w ramach tego programu a były to m.in.: kursy prawa jazdy, staż pracy, kursy
specjalistyczne, korepetycje z matematyki i języka angielskiego. Dodatkowo dla tej grupy
przygotowane były warsztaty kompetencyjne z zagrożeń korzystania z sieci internetowych
„Bezpieczni w Cyberprzestrzeni”. W warsztatach, które odbywały się w miesiącu wrześniu i
październiku 2018 udział wzięło kilkudziesięciu podopiecznych.
Jednym z istotnych elementów programu jest zachęcenie młodych ludzi do pracy
wolontaryjnej. W 2017 roku młodzież czynnie udzielała się w pracy wolontaryjnej przy okazji
imprez „Puchar Reksia”, Charytatywny Turniej Piłki Nożnej czy akcji „Superpaka dla
dzieciaka”
h) Program „Poznaj GRUPĘ”
Program „POZNAJ GRUPĘ” ma na celu zwiedzanie spółek Grupy Kapitałowej ale przede
wszystkim rozbudzić w młodzieży ciekawość świata, poszerzyć horyzonty w zetknięciu z inną
kulturą, zachęcić do nauki języków obcych, jak również pomóc młodym ludziom uwierzyć we
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własne możliwości. W 2018 roku program odbył się w Holandii. Młodzież spotkała się z
przedstawicielami spółki Aluprof Netherland B.V i miała okazję zwiedzić Amsterdam,
Rotterdam i okolice.
i) Program „Nakrętka na wózek”
W roku 2018 Fundacja wraz z Grupą Kęty S.A. kontynuowała program „Nakrętka na wózek”.
W ramach projektu zbierane są plastikowe nakrętki a dochód z ich sprzedaży przekazywany
jest dla rodziny zbierającej na wózek inwalidzki dla niepełnosprawnego syna. Do programu
przystąpiło większość placówek, z którymi współpracuje fundacja. Fundacja doceniła ich
zaangażowanie o charakterze ekologicznym i charytatywnym i w grudniu nagrodziła podczas
spotkania ze Świętym Mikołajem czekami o wartości 500 zł. Realizacja darowizny nastąpi
początkiem roku 2019.
j) Akcja „Sprzątamy Beskidy 2018”- dzieci i młodzież z placówek opiekuńczowychowawczych czynnie wspierały akcję ekologiczną organizowaną przez bielski oddział
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W ramach akcji odbyły się trzy wycieczki górskie
w trakcie których ze szlaków Beskidów Małego, Śląskiego i Żywieckiego udało się zebrać
8670 litrów wszelkiego rodzaju odpadków.

k) pomoc losowa
W sytuacjach losowych Fundacja zgodnie ze statutem oraz w miarę posiadania wolnych
środków udziela finansowej pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Pomoc
dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji realizowana jest na podstawie indywidulanych
wniosków składanych przez te osoby. W roku 2018 było to kilka rodzin, którym fundacja
pomogła m.in. w zakupie materiałów do remontu czy dofinasowaniu wyjazdów wakacyjnych
dla dzieci.
l) wspieranie pieczy zastępczej
W 2018 roku fundacja kontynuowała współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Oświęcimiu w procesie wspierania działań na rzecz pieczy zastępczej, m.in. poprzez
akcję marketingową- plakaty, stronę www oraz angażowanie do projektów fundacyjnych
również dzieci z pieczy zastępczej.
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III.

Informacje o przychodach
Na poniższe przychody składały się otrzymane darowizny:
Za okres
od 01-01-2018
do 31-12-2018

Darczyńca

Grupa Kęty S.A.

Za okres
od 01-01-2017
do 31-12-2017

0,00

15 000,00

Alupol Packaging S.A.

60 000,00

50 000,00

Aluprof S.A.

60 000,00

50 000,00

2 027,86

24 414,61

1 500,0

1 500,0

Sprzedaż cegiełek

11 509,45

16 073,62

PWS Konstatna

31 800,00

32 400,00

PRO Sp. z o.o.

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

G3 Spółka Cywilna

7 000,00

6 500,00

Business Partners Club Sp. z o.o.

3 000,00

0,00

640,00

1 022,00

Osoby fizyczne

85 675,90

60 896,38

1% PIT

44 306,80

27 651,80

310 460,01

291 458,41

Zysk z roku poprzedniego

45 896,15

68 885,78

RAZEM PRZYCHODY

356 356,16

360 344,19

CRH BOUWMATEN B.V.
Dekret Centrum Rachunkowe sp. z o.o.

REKORD SI.

Zbiórka nakrętek

RAZEM OTRZYMANE DAROWIZNY
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IV.

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
W okresie sprawozdawczym Fundacja ponosiła koszty związane z realizacją
działalności statutowej oraz koszty związane z obsługą administracyjną Fundacji
Za okres
od 01-01-2018
do 31-12-2018

Rodzaj działalności

Za okres
od 01-01-2017
do 31-12-2017

Pomoc Rodzinom Zastępczym

37 844,00

31 550,00

Program „S” jak sztuka dla wychowanków domów dziecka

22 454,17

8 508,00

0,00

0,00

Młodzieżowa Akademia Dokształcania

17 576,72

12 657,65

Sprzedaż cegiełek

40 951,92

16 373,62

Imprezy kulturalne i sportowe dla wychowanków

35 023,43

35 971,67

Program „Gwiazdka Dziecięcych Marzeń”

6 616,14

7 287,92

Program dla domów dziecka – Poznaj Grupę

11 548,01

6 869,95

Start w dorosłość – mieszkanie usamodzielnienia

20 991,68

6 888,00

Pomoc materialna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej – pracownicy grupy kapitałowej

79 972,90

63 930,00

Pomoc materialna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej – osoby z poza grupy kapitałowej

23 720,00

31 220,00

Pomoc Domom Dziecka

29 881,00

32 826,38

0,00

500,00

53 738,60

52 662,00

380 318,57

307 247,19

Program urodziny dla wychowanków domów dziecka

Pomoc innym organizacjom
Program 16 PLUS (finansowany z 1% PIT)
RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Za okres
od 01-01-2017
do 31-12-2017

Rodzaj kosztu

Za okres
od 01-01-2016
do 31-12-2016

Materiały (w tym materiały promocyjne)

774,90

2 896,65

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne

880,00

880,00

6 701,30

3 687,00

250,50

243,00

- usługa rachunkowa

1 476,00

1 476,00

- usługi najmu

1 968,00

1 968,00

- pozostałe usługi

3 006,80

0,00

8 356,20

7 463,65

Pozostałe koszty administracyjne
-prowizje bankowe

RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE
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V.

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Stan środków finansowych Fundacji na koniec okresu sprawozdawczego
stanowiły środki pieniężne na rachunku bankowym w BNP Paribas Bank
Polska S.A.

31-12-2018

Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku

VI.

20 587,59

96 759,54

NALEŻNOŚCI
31-12-2018

Należności

VII.

31-12-2017

31-12-2017

Zapłacone zaliczki

1 000,00

1 500,00

RAZEM NALEŻNOŚCI

1 000,00

1 500,00

FUNDUSZE WŁASNE

Na fundusz własny składa się:
31-12-2018

Rodzaj kapitału

Fundusz statutowy

31-12-2017

50 000,00

50 000,00

Zysk netto za okres

0,00

45 896,15

Strata netto za okres

(32 283,73)

0,00

17 716,27

95 896,15

RAZEM KAPTAŁY WŁASNE
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VIII.

ZOBOWIĄZANIA

Fundacja posiada zobowiązania wg poniższych tytułów:
31-12-2018

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania związane z działalnością statutową

2 453,00

1 154,20

Zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczki ( karta płatnicza)

1 209,66

1 000,00

208,66

209,19

39,00

39,00

169,66

170,19

3 871,32

2 363,39

Zobowiązanie wobec jednostek budżetowych w tym:
- wobec urzędu skarbowego
- wobec zakładu ubezpieczeń społecznych
RAZEM ZOBOWIĄZANIA

IX.

31-12-2017

ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIA I ROZLICZENIA Z BUDŻETEM
Fundacja nie zatrudnia pracowników.
Zarząd Fundacji pełni swoje obowiązki nieodpłatnie na podstawie powołania.
Sekretarz Fundacji pełni swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia.
Wynagrodzenie sekretarza Fundacji w 2018 roku wyniosło 880 zł
(wynagrodzenie w 2017r.: 880 zł).
Ponadto w ramach prowadzonych programów Fundacja korzysta z na
podstawie umów o dzieło oraz umów zleceń z usług nauczycieli prowadzących
zajęcia lekcyjne dla wychowanków domów dziecka oraz osoby wykonujące
zadania związane z realizacją działań statutowych.
W ramach tych działań statutowych Fundacja w 2018 roku wypłaciła na
podstawie umów zleceń kwotę 6 601,69 zł potrącając z tej kwoty zaliczki na
podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS.
W ramach tych działań statutowych Fundacja w 2017 roku wypłaciła na
podstawie umów zleceń kwotę 6 971,69 zł potrącając z tej kwoty zaliczki na
podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS.

X.

ODPIS UCHWAŁ
Zarząd Fundacji w roku 2018 podjął 97 uchwał.
Odpis uchwał Zarządu Fundacji stanowi załącznik
sprawozdania.
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do

niniejszego

XI.

POZOSTAŁE DANE
W 2018 oraz w 2017 roku Fundacja nie nabywała obligacji, udziałów, akcji ani
innych papierów wartościowych.
W 2018 oraz w 2017 roku Fundacja nie nabywała nieruchomości.
W 2018 oraz w 2017 roku Fundacja nie nabywała środków trwałych.
23-ego kwietnia 2018 roku Fundacja sporządziła sprawozdania dla GUS SOF1 „Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji
społecznych za 2017 r.”

XII.

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY
PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE
W 2018 oraz w 2017 roku Fundacja nie prowadziła żadnej tego typu
działalności

XIII.

INFORMACJE O ROZLICZENIACH PODATKOWYCH
Z tytułu wypłat wynagrodzeń na podstawie umów zlecenia Fundacja za 2018
rok wpłaciła do budżetu Państwa kwotę 493,00 zł (za rok 2017 – kwota
442,00 zł) tytułem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz
kwotę 609,56 zł
(rok 2017 – kwota 550,57 zł) tytułem składki na
ubezpieczenie zdrowotne.
Ponadto Fundacja wpłaciła kwotę 1 018,80 (rok 2017 - kwota 1 525,77)
tytułem ubezpieczeń społecznych oraz kwotę 63,72 zł (rok 2017 - kwota
59,96) tytułem FGŚP i Fundusz Pracy.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Fundacja nie złożyła
jeszcze zeznania CIT-8 za rok 2018, zeznanie to zostanie złożone do końca
marca 2019 roku.
Fundacja za rok 2017 oraz za rok 2016 złożyła we właściwym Urzędzie
Skarbowym deklarację CIT-8. Za rok 2017 i 2016 Fundacja wykazała zysk
podatkowy.
W związku z pełnieniem obowiązków płatnika podatków od wypłat na
podstawie umowy zlecenia oraz umów o dzieło Fundacja złożyła we
właściwych Urzędach Skarbowych informacji PIT4R.
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XIV.

INFORMACJE O KONTROLACH

W 2018 roku oraz w 2017 roku w Fundacji nie miały miejsca żadne kontrole.

Monika Sobczak

Prezes Zarządu
Monika
Agnieszka
Sobczak

Elektronicznie podpisany
przez Monika Agnieszka
Sobczak
Data: 2019.03.22 12:05:52
+01'00'

Andrzej Stempak

Członek Zarządu

ANDRZEJ
STEMPAK

Elektronicznie
podpisany przez
ANDRZEJ STEMPAK
Data: 2019.03.22
12:01:15 +01'00'

Załącznik: Odpisy uchwał podjętych przez Zarząd Fundacji w roku 2019.
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