
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych...

Nie występują
II

2. Kwota zaliczek i kredytów...

Nie występują
III

3. Udziały (akcje) własne...

Nie wystepują
IV

4. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

I. Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową, środki o wartości do 1.500,00 zł są amortyzowane 
jednorazowo, tabela przedstawia posiadane środki trwałe, kwota netto z umorzeniem dotychczasowym:

                                                     Brutto                         Netto
Grupa 0- Grunty                             180.000,00                 180.000,00
Grupa 1 - Budynki                          323.214,48                 293.498,59
Grupa 2 - Budowle                             6.737,58                     6.383,85
Grupa 4 - Urządzenia                        11.556,00                    3.799,04
Grupa 7 - Śr. Transportu                    75.940,24                    28.298,15
Grupa 8 - Pozostałe                            3.690,00                         777,93

RAZEM                                               601.138,30                512.757,56

II. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne: 11.072,83 zł.
W tym: - ubezpieczenia 3.865,33
            - bilety 6.997,97
III. Fundusz podstawowy: 564.678,32
IV. Propozycje do pokrycia straty za rok 2016.
Fundacja poniosła łączną stratę za rok 2016 w wysokości: 1.678,91 zł. 
Proponuje pokryć tę stratę z Funduszu Podstawowego Fundacji.

V

Druk: MPiPS



5. Informacje o strukturze zrealizowanych niektórych przychodów

W roku podatkowym 2016 Fundacja otrzymała łączną wartość darowizn: 370.170,50 zł, z tego:
- darowizny pieniężne od krajowych osób fizycznych: 163.813,15 zł.
- darowizny pieniężne od krajowych osób prawnych, instytucji: 15.055,00 zł.
- darowizny pieniężne od osób i instytucji zagranicznych: 169.765,13 zł.
- darowizny pieniężne bezimienne: 800,00 zł.
- darowizny rzeczowe: 0 zł
- Wpłaty 1% podatku PIT (OPP): 20.744, 22 zł.

Darczyńcy- osoby prawne, którzy darowali jednorazowe kwoty powyżej 15.000,00 zł oraz darczyńcy - osoby 
prawne, którzy darowali łącznie kwoty powyżej 35.000,00 zł.

KEB ZENTRUM KILCHZIMMER 169.765,13 zł
4438 LANGENBRUCK - SZWAJCARIA

Powyższa informacja oraz kopia zeznania CIT-8 za rok 2016 wraz z załącznikami CIT-D, została udostępniona 
do wglądu (poprzez wyłożenie) w siedzibie naszej Fundacji: 43-211 Piasek, ul. Dworcowa 18.

W roku 2016 Fundacja prowadziła działalność odpłatną, gdzie uzyskała przychód: 70.190,00 zł.

W roku 2016 Fundacja prowadziła drobną działalność gospodarczą, gdzie uzyskała przychód: 19.909,55 zł, 
głównie z tytułu sprzedaży książek, czasopism i innych materiałów. Działalność gospodarcza jest jedynie 
działalnością uboczną, służącą pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej.

Wszystkie otrzymane przychody służą w całości do wykonywania celów statutowych, działania i utrzymania 
Fundacji.

Razem wszystkie przychody 2016: 460.505,99 zł (CIT-8).

VI

6. Informacje o strukturze niektórych kosztów.

W roku 2016 Fundacja poniosła koszty ogólne działalności pożytku publicznego: 376.769,94 zł.

W roku 2016 Fundacja prowadziła działalność nieodpłatną, gdzie poniosła koszty bezpośrednie: 11.270,86 zł.

W roku 2016 Fundacja prowadziła działalność odpłatną, gdzie poniosła koszty bezpośrednie: 68.864,32 zł.

W roku 2016 Fundacja prowadziła drobną działalność gospodarczą, gdzie poniosła koszty: 3.543,42 zł. 
Działalność gospodarcza jest jedynie działalnością uboczną, służącą pozyskiwaniu środków finansowych na 
prowadzenie działalności statutowej.

Razem wszystkie koszty w roku 2016 wyniosły: 462.184,90 zł.
VII

7. Dane o strukturze własności Funduszu

Fundator: Czesław Bassara

Zarząd: 
1. Robert Pielacha Prezes Zarządu
2. Elżbieta Korczak Sekretarz
3. Jarosław Korczak Skarbnik
4. Lilianna Groth Członek Zarządu

Sprawozdanie roczne (finansowe) podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zarząd przy udziale Rady 
Fundacji lub jej przedstawiciela (par. 30, pkt. 3 i 4 Statutu Fundacji), w formie stosownej uchwały.
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8. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.

Nie występują.
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