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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     288.650,37
Grupa 2 - Budowle       6.737,58     6.080,66
Grupa 4 - Urządzenia       11.556,00     2.599,34
Grupa 7 - Sr. Transportu   75.940,24     17.561,34

Razem                             593.870,40     494.892,31

II.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne: 13.796,12 zł.
W tym: - ubezpieczenia 6.643,21 zł
- bilety 6.997,97
III.Fundusz podstawowy: 562.999,41 zł
IV.Propozycje do pokrycia straty za rok 2017.
Fundacja poniosła łączną stratę za rok 2017 w wysokości: -30.804,44 zł. Proponuje się pokryć te stratę z 
Funduszu Podstawowego Fundacji.
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5.Informacje o strukturze zrealizowanych niektórych przychodów

W roku podatkowym 2017 Fundacja otrzymała łączną wartość darowizn: 279.450,15 zł, z tego:
-darowizny pieniężne od krajowych osób fizycznych: 111.484,12 zł.
-darowizny pieniężne od krajowych osób prawnych, instytucji: 14.454,94 zł.
-darowizny pieniężne od osób i instytucji zagranicznych: 131.254,62 zł.
-darowizny bezimienne: 500,00 zł.
-darowizny rzeczowe: 0 zł
-Wpłaty 1% podatku PIT (OPP): 21.756, 47 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           96.103,10 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 2017 Fundacja prowadziła działalność odpłatna, gdzie uzyskała przychód: 46.145,00 zł.
1. Organizacja obozów: 45.715,00 zł
2. Warsztaty szkolne: 430 zł.

W roku 2017 Fundacja prowadziła drobna działalność gospodarcza, gdzie uzyskała przychód: 15.191,14 zł, 
głównie z tytułu sprzedaży książek, czasopism i innych materiałów. Działalność gospodarcza jest jedynie 
działalnością uboczna, służącą pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej.

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

Razem wszystkie przychody 2017: 345.833,68 zł (CIT-8).
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6.Informacje o strukturze niektórych kosztów.

W roku 2017 Fundacja poniosła koszty ogólne działalności pożytku publicznego: 315.089,52 zł.

W roku 2017 Fundacja prowadziła działalność nieodpłatna, gdzie poniosła koszty bezpośrednie: 5.171,87 zł.

W roku 2017 Fundacja prowadziła działalność odpłatna, gdzie poniosła koszty bezpośrednie: 46.301,70 zł.

W roku 2017 Fundacja prowadziła drobna działalność gospodarcza, gdzie poniosła koszty: 6.645,33 zł.
Działalnosc gospodarcza jest jedynie działalnoscia uboczna, słuzaca pozyskiwaniu srodków finansowych na 
prowadzenie działalnosci statutowej.

Razem wszystkie koszty w roku 2017 wyniosły: 376.641,12 zł.
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7.Dane o strukturze własności Funduszu 
Fundator: Czesław Bassara
Zarzad:
1.Robert Pielacha Prezes Zarzadu
2.Elzbieta Korczak Sekretarz
3.Jarosław Korczak Skarbnik
4.Lilianna Groth Członek Zarzadu
5. Danuta Śniegoń Członek Zarządu
6. Alicja Krystoń Członek Zarządu

Sprawozdanie roczne (finansowe) podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zarzad przy udziale Rady
Fundacji lub jej przedstawiciela (par. 30, pkt. 3 i 4 Statutu Fundacji), w formie stosownej uchwały.

VIII

IX

X

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:

Druk: MPiPS


