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BRAK ZAGROŻEŃ.
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SPRAWOZDANIE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE Z ZASTOSOWANIEM ZASAD
RACHUNKOWOŚCI PRZEWIDZIANYCH DLA JEDNOSTEK MIKRO, A W SZCZEGÓLNOŚCI
Z UWZGLĘDNIENIEM ART.7 UST.2a, ART.28a, ART.46 UST.5 PKT.4, ART.47 UST.3a, ART.47
UST.4 PKT.4, ART.48 UST 3 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI.
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AKTYWA I PASYWA SĄ WYCENIONE WG ZASAD OKREŚLONYCH W USTAWIE O
RACHUNKOWOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM UPROSZCZEŃ WYMIENIONYCH W PKT.7,
- SKŁADNIKI MAJĄTKU O OKRESIE UŻYTKOWANIA DŁUŻSZYM NIŻ ROK, ALE WARTOŚCI
POCZĄTKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 ZŁ AMORTYZUJE SIĘ JEDNORAZOWO
- DO AMORTYZACJI STOSUJE SIĘ METODĘ LINIOWĄ WG STAWEK OKREŚLONYCH W
ZAŁĄCZNIKU DO USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
-POZOSTAŁY MAJĄTEK WYCENIA SIĘ WG CEN ZAKUPU.
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KWOTA WSZELKICH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH: 0 ZŁ.
UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH NIE POSIADAMY.
JEDNOSTKA NIE JEST UTWORZONA DO OSIĄGANIA ZYSKÓW, NATOMIAST ZGODNIE
ZE STATUTEM WYDAJE I GOSPODARUJE ŚRODKAMI W CELU POPRAWIENIA BYTU
PODOPIECZNYCH.
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ZAŁĄCZNIK
-

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

FUNDACJA WSPIERANIA
PROFILAKTYKI, REHABILITACJI I
OŚWIATY "NIEMOŻLIWE
MOŻLIWYM"

31.12.2018

zł

2018

2017
0,00

0,00

12 500,37

7 606,10

3 205,33

2 517,66

9 295,04

5 088,44
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12 500,37

7 606,10
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1 000,00
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FUNDACJA WSPIERANIA
PROFILAKTYKI, REHABILITACJI
I OŚWIATY "NIEMOŻLIWE
MOŻLIWYM"

01.01.2018 - 31.12.2018

zł

2018

2017

7 000,00
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7 000,00

6 550,00

1 312,33
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1 312,33
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5 687,67

6 204,70
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 687,67

6 204,70
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0,00

0,00

0,00
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0,00
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6 209,40

5 687,67
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"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie
ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w
postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne
zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy
zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony
poniżej.

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy
czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.

zł

5 687,67

6 209,40

5 687,67

6 209,40

0,00

0,00

0,00

0,00
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Informacja dodatkowa
informacja z działalności
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Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2018 rok
(sprawozdanie winno być złożone za każdy rok odrębnie)

1) dane rejestracyjne fundacji, tj.:
FUNDACJA WSPIERANIA PROFILAKTYKI, REHABILITACJI I OŚWIATY
a) nazwa fundacji:
NIEMOŻLIWE – MOŻLIWYM

b) siedziba fundacji:

43-211 PIASEK, UL. MICKIEWICZA 20

c) adres fundacji:

43-211 PIASEK, UL. MICKIEWICZA 20

d) aktualny adres do

43-211 PIASEK, UL. MICKIEWICZA 20

korespondencji:
fundacja@niemozliwemozliwym.pl

e) adres poczty
elektronicznej, jeżeli

fundacja taki
posiada:
23.12.2015 R.
f) data wpisu w
Krajowym Rejestrze
Sądowym:

g) numer KRS:

0000593809

h) statystyczny

363313120

numer
identyfikacyjny w
systemie
REGON:
i) dane członków
zarządu fundacji
(imię i nazwisko,
pełniona funkcja):
j) określenie celów
statutowych
fundacji:

Jolanta Wala – prezes
Joanna Żaczek – wiceprezes
Grażyna Wrona - członek

Zgodnie ze statutem, celem Fundacji jest prowadzenie działalności
naukowej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów służące
kształtowaniu aktywnych postaw obywateli wobec problemów społecznych,
poprawy jakości życia, sprawności ruchowej i intelektualnej oraz
funkcjonowania w społeczeństwie osób tego potrzebujących.
Szczegółowe cele statutowe to między innymi:
1. Wspieranie osób fizycznych w podejmowaniu rehabilitacji,
pokrywaniu kosztów rehabilitacji, terapii wspomagających
rehabilitację, leków, badań diagnostycznych.
2. Wspieranie
innowacyjnych
metod
rehabilitacyjnych
i

573 340 034
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terapeutycznych.
3. Wspomaganie finansowe i rzeczowe, w tym zakup sprzętu,
urządzeń cyfrowych, medycznych, rehabilitacyjnych i innych,
remontów, modernizacji i inwestycji oraz zakup wszelkich środków
umożliwiających funkcjonowanie placówek prowadzących szeroką
rehabilitację fizyczną, psychologiczną i pedagogiczną.
4. Prowadzenie
wypożyczalni
sprzętu
lub
urządzeń
rehabilitacyjnych, cyfrowych, medycznych i innych.
5. Wspieranie promocji i ochrony zdrowia.
6. Promocja profilaktyki zdrowotnej, w tym sportowej.
7. Wspieranie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej.
8. Wspieranie
aktywizacji
społecznej
i zawodowej
osób
niepełnosprawnych.
9. Przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci i młodzieży.
10.
Wspieranie i prowadzenie działalności oświatowej,
edukacyjnej, psychologiczno– pedagogicznej i terapeutycznej we
wszystkich typach placówek oświatowych, na wszystkich szczeblach
nauki.
11.
Prowadzenie placówek oświatowych.
12.
Inicjowanie i realizacja programów z zakresu oświaty,
edukacji i kultury, w tym przyczyniające się do wzrostu
zainteresowania działalnością społeczną, ze szczególnym
uwzględnieniem środowisk młodzieżowych.
13.
Promocja
i
wsparcie
wolontariatu,
działań
charytatywnych.
14.
Wspieranie pomocy społecznej.
15.
Przeciwdziałanie problemom społecznym.
16.
Pomoc osobom starszym, wspieranie wszelkich form
pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu
społecznemu i marginalizacji osób starszych.
17.
Działania na rzecz wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych, dyskryminowanych i/lub wykluczonych
społecznie.
18.
Działania na rzecz pokoju, ochrony i poszanowania praw
człowieka.
19.
Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska.
20.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
21.Wspieranie i/lub prowadzenie działalności informacyjno–
promocyjnej, wydawniczej i badawczej.
22.
Działalność na rzecz organizacji, których celami
statutowymi jest działalność zdrowotna, naukowa, naukowotechniczna, oświatowa, m.in. w zakresie kultury fizycznej i sportu,
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i
społecznej inwalidów, pedagogizacji.
23.
Wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżną z
celami fundacji.
24.
Wspieranie i promocja inicjatyw społecznych w obszarze
działalności rehabilitacyjnej, sportowej, edukacyjnej i oświatowej na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na terenie
Powiatu Pszczyńskiego.
573 340 034
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Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji z podaniem
2) zasady, formy i
realizacji celów statutowych przedstawiony jest poniżej.
zakres działalności
A. Fundacja realizuje swoje w/w cele w szczególności poprzez:
statutowej
z podaniem realizacji
celów statutowych:
1. Pomoc rzeczową i finansową dla osób dorosłych, dzieci

i
młodzieży wymagających działań rehabilitacji fizycznej, pomocy
psychologicznej lub pedagogicznej.
2. Współfinansowanie lub finansowanie rehabilitacji oraz innych
zajęć terapeutycznych osób dorosłych, dzieci i młodzieży tego
wymagających.
3. Organizację i współfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych lub
wypoczynku w połączeniu z szeroko pojętą rehabilitacją.
4. Użyczanie zakupionego przez Fundację sprzętu lub urządzeń
rehabilitacyjnych, cyfrowych, medycznych i innych osobom
niepełnosprawnym, chorym i innym.
5. Użyczanie zakupionego przez Fundację sprzętu lub urządzeń
rehabilitacyjnych,
cyfrowych,
medycznych
i
innych
firmom/instytucjom zajmującym się działalnością zbieżną z
działalnością fundacji lub osobom bez działalności gospodarczej, ale
z odpowiednimi kwalifikacjami w celu wykonywania działań
zbieżnych z działaniami Fundacji.
6. Podejmowanie działań na rzecz osób starszych o różnorodnym
stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego,
niesamodzielnym.
7. Pobudzanie aktywności osób starszych, integrowanie środowisk,
wzmacnianie więzi pokoleniowej oraz troska o tworzenie i rozwój
więzi międzypokoleniowych.
8. Podejmowanie i prowadzenie projektów i programów na rzecz
wspierania osób niepełnosprawnych, dyskryminowanych i/lub
wykluczonych społecznie.
9. Prowadzenie lub współfinansowanie działalności oświatowej,
naukowo – dydaktycznej, edukacyjno – szkoleniowej oraz
informacyjno – promocyjnej w zakresie szeroko rozumianej
rehabilitacji fizycznej i/lub umysłowej.
10.
Organizacja szkoleń, sympozjów, konferencji związanych
z prowadzeniem szeroko rozumianej rehabilitacji fizycznej i/lub
umysłowej oraz działań doradczych i informacyjnych.
11.Fundowanie nagród i stypendiów.
12.
Prowadzenie działalności informacyjno – propagandowej,
między innymi poprzez rozbudzanie aktywności życiowej, promocji
zatrudnienia i aktywizacji, szkolenia oraz doskonalenia zawodowe
lub ich współfinansowanie, osób niepełnosprawnych i osób, którzy
zawodowo związani są z działaniami na rzecz osób
niepełnosprawnych.
13.
Organizowanie zakupu lub zbiórek środków trwałych,
odzieży, żywności, zabawek, pomocy dydaktycznych i innych
rzeczy niezbędnych do normalnego i godnego życia dla osób tego
potrzebujących.
14.
Inicjowanie, organizowanie i realizowanie wszelkich akcji
społecznych
służących
rozwojowi
Fundacji
i
pomocy
potrzebującym.
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15.
Publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny,
broszury, ulotki, artykuły itp.), związanych z realizacją celów
statutowych.
16.
Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i
organizacjami pozarządowymi, a także innymi, w zakresie
wymienionych w celach działania Fundacji.
B. Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w
zakresie:
a) PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
b) PKD 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla
osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
c) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez
zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
d) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
e) PKD 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki
zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
f) PKD 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych
artykułów użytku osobistego i domowego.
2. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
a) PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
b) PKD 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla
osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
c) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez
zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
d) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
e) PKD 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki
zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
f) PKD 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych
artykułów użytku osobistego i domowego”.
W okresie sprawozdawczym były prowadzone działania w zakresie:

1. Wspierania osób fizycznych w podejmowaniu rehabilitacji,

pokrywaniu kosztów rehabilitacji, terapii wspomagających
rehabilitację, leków, badań diagnostycznych;
2. Wspierania promocji i ochrony zdrowia;
3. Promocji profilaktyki zdrowotnej;
4. Wspierania i prowadzenia działalności rehabilitacyjnej.
5. Wspierania
aktywizacji
społecznej
i zawodowej
osób
niepełnosprawnych;
6. Inicjowania i realizacji programów z zakresu oświaty, edukacji i
kultury, w tym przyczyniających się do wzrostu zainteresowania
działalnością społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk
młodzieżowych;
7. Promocji i wsparcia wolontariatu, działań charytatywnych;
8. Pomocy osobom starszym, wspierania wszelkich form pomocy i
inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu
573 340 034
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i marginalizacji osób starszych;
9. Działania
na
rzecz
wyrównywania
szans
osób
niepełnosprawnych, dyskryminowanych i/lub wykluczonych
społecznie.
10.Wspieranie i/lub prowadzenie działalności informacyjno –
promocyjnej, wydawniczej i badawczej.
Zrealizowane działania Fundacji:

1. Kontynuacja współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Wspierania

Ekonomii Społecznej, z którym związani jesteśmy umową o
udzielenie wsparcia doradczo – szkoleniowego. Realizacja wsparcia
prowadzona jest w oparciu o projekt: „Regionalny Ośrodek
Wspierania Ekonomii Społecznej”, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020.
Przedstawiciele i wolontariusze Fundacji w 2018 r. systematycznie
uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych i warsztatach
prowadzonych przez ROWES kierowanych dla organizacji
pozarządowych.
2. We współpracy z ROWES w czerwcu tego roku z sukcesem
przystąpiliśmy do projektu na ekonomizację firm w ramach projektu
„Regionalny
Ośrodek
Wspierania
Ekonomii
Społecznej”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na
lata 2014-2020. W ramach tego projektu pozyskaliśmy środki

finansowe na reklamę działalności naszej Fundacji (banery, rollupy,
ulotki, itp.), realizowane bezgotówkowo bezpośrednio pomiędzy
ROWES a wykonawcą zlecenia.
Wartość realizacji projektu: 3500 zł.
Kwota przyznana z dotacji: 3500 zł.

3. Kontynuowano współpracę z Gabinetem Fizjoterapii Usługi

Rehabilitacyjne. Współpraca opierała się na merytorycznej wiedzy z
zakresu fizjoterapii i zdrowia, jaką rehabilitanci Gabinetu
przekazywali członkom Fundacji w celu realizacji zadań
statutowych Fundacji.
4. Kolejnym sukcesem Fundacji Niemożliwe-możliwym w działaniach
niekomercyjnych było zwycięstwo w konkursie Fundacji PZU „Młodzi
niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” edycja 2018. Nasz zwycięski
projekt „Razem do przodu - by niemożliwe stało się możliwym!” -

realizowany w okresie od 10.09.2018r. do 10.03.2019r., finansowany
ze środków Fundacją PZU.
W czasie trwania projektu 10 zakwalifikowanych do projektu
uczestników bezpłatnie korzysta z pakietu regularnych spotkań ze
specjalistami.
Kwalifikację uczestników do projektu prowadził Zarząd Fundacji.
Uczestnikami projektu są dzieci i młodzież do 18 r.ż., które borykają
się
z
problemami
wynikającymi
ze
zdiagnozowanej
niepełnosprawności ruchowej. Niejednokrotnie są to dzieci
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podwójnie dotknięte przez los – z niepełnosprawnościami
sprzężonymi.
Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, wyłoniona na podstawie
złożonych ofert, gdzie pod uwagę brano cenę oraz jakość
wykonywanych usług.
Głównym celem podejmowanych działań jest zwiększenie
samodzielności uczestników, poprzez wszechstronne działania
rehabilitacyjne i terapeutyczne. W ramach projektu Fundacja
zaplanowała
kompleksowe
działania
Niemożliwe-możliwym
rehabilitacyjne metodami specjalnymi przy użyciu kombinezonów
oraz terapie wspomagające rehabilitację, tj. mikropolaryzację
mózgu, terapię pedagogiczną wg P.Dennisona, Dogoterapię oraz
ruch rozwijający wg W.Sherborne.
Wartość realizacji projektu: 50 000 zł.
Kwota otrzymana z dotacji: 45 000 zł.
Udało się zawrzeć dwie umowy partnerskie.
Pierwsza z firmą F.H.U. „URBAN” Kania Urban, 43-356
Kobiernice,
ul.
Wiśniowa,
gdzie Partner na potrzeby Projektu wpłacił wkład własny w kwocie
5000,00
złotych.
Druga z firmą: Gabinet Fizjoterapii Usługi Rehabilitacyjne, 43-211
Piasek,
ul. Mickiewicza 20, gdzie Partner zobowiązał się udostępnić
bezpłatnie pomieszczenia w celu prowadzenia zajęć w ramach
Projektu „Razem do przodu – by niemożliwe stało się możliwym!”
na czas realizacji całego projektu, tj. od 10.09.2018 r. do
10.03.2019r.
Na potrzeby projektu „Razem do przodu – by niemożliwe stało się
możliwym!”, w celu ogłoszenia informacji o wygranym projekcie,
wsparcia
rozpowszechnienia
informacji
o możliwościach
terapeutycznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową,
dotarcia do osób potrzebujących udało się napisać artykuły
i umieścić je, w ramach promocji na stronach:
Powiatu Pszczyńskiego
na stronie portalPolska.pl
portalPolski.pl
na stronie naszesprawy.eu
na stronie internetowej Fundacji www.niemozliwemozmiwym.pl,






 facebooku Fundacji

5.Kolejną aktywnością Fundacji było zaprezentowanie się na
FESTIWALU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, który odbył się w
ramach VII edycji „DAISY DAYS” w Pszczynie.
Dzięki temu Fundacja Niemożliwe-możliwym mogła przybliży
swoją działalność środowisku lokalnemu i odwiedzającym gościom.
Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i zainteresowaniem zarówno
wśród seniorów, jak i młodszego pokolenia. Zainteresowani zadawali
liczne pytania nie tylko z zakresu ogólnej działalności Fundacji, ale
oczekiwali także szczegółowych informacji dotyczących konkretnie ich
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kwestii zdrowotnych i rehabilitacyjnych. Pojawiały się również osoby
potrzebujące zwykłego wysłuchania, możliwości zwierzenia się z
własnych problemów.
6. Kolejnym działaniem podjętym przez Przedstawicieli Fundacji
Niemożliwe – możliwym było złożenie oferty w konkursie
organizowanym przez Fundację BGK „Na dobry początek”, którą
nazwaliśmy „Razem raźniej do celu – by niemożliwe stało się
możliwym...”. Głównym celem projektu, jaki założyliśmy, miało być
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących gminę do 20
tys. mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z ograniczonym
dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju
dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

3) oopis głównych
zdarzeń prawnych
w działalności
fundacji o skutkach
finansowych:
4) odpisy uchwał
zarządu fundacji
(należy przekazać
odpisy uchwał
zarządu fundacji
podjętych w okresie
sprawozdawczym,
którego dotyczy
sprawozdanie, bądź
wskazać, iż zarząd
nie podejmował
uchwał);
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W okresie sprawozdawczym nie występują.

Uchwały zarządu podjęte w okresie sprawozdawczym:
1. W sprawie przyjęcia osoby w poczet podopiecznych Fundacji
Niemożliwe – możliwym. dot. Marian Mazurkiewicz – nr
01/01/2018, z dn. 15.01.2018r.
2. W sprawie przyjęcia osoby w poczet podopiecznych Fundacji
Niemożliwe – możliwym. dot. Grzegorz Mojsej – nr 02/01/2018, z
dn. 29.01.2018r.
3. W sprawie przyjęcie sprawozdań za okres 01.01.2017 r. do
31.12.2017r. – nr 01/03/2018, z dn. 30.03.2018r.
4. W sprawie zaliczenia w koszty fundacji różnic wynikających z
rachunku do zlecenia G.Wrony – nr 01/04/2018 z dn.24.04.2018r.
5. W sprawie udziału w Festiwalu Organizacji Pozarządowych w
ramach VII edycji „Daisy Days” – nr 01/05/2018 z dn.
05.05.2018r..
6. W sprawie przystąpienia do projektu „Pakiet na ekonomizację” –
nr 02/05/2018 z dn. 05.05.2018r.
7. W sprawie złożenia oferty Fundacji Niemożliwe – możliwym w
konkursie
organizowanym
przez
Fundację
PZU
„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”. Edycja
2018 – nr 01/06/2018, z dn. 28.06.2018r.
8. W sprawie zwołania posiedzenia Rada Fundacji Niemożliwemożliwym celem przedstawienia działań Fundacji za I–sze
półrocze 2018 roku – 02/06/2018 z dn. 28.06.2018r.
9. W sprawie przyjęcia osoby w poczet podopiecznych Fundacji
Niemożliwe – możliwym. dot. Wanda Pierlak – nr 01/07/2018, z
dn. 13.07.2018r.
10. W sprawie przyjęcia osoby w poczet podopiecznych Fundacji
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Niemożliwe – możliwym. dot. Dawid Piekiełko – nr 01/09/2018, z
dn. 16.09.2018r.
11. W sprawie złożenia wniosku Fundacji Niemożliwe – możliwym w
konkursie
organizowanym
przez
Fundację
BGK
„Na dobry początek”– nr 02/09/2018, z dn. 16.09.2018r.
5) informacje o
Darowizny na cele statutowe – 7000,00zł (darczyńcy)
Dotacja na realizację Projektu „Razem do przodu…” – 45 000,00zł (Fundacja
wysokości
PZU)
uzyskanych
przychodów,
z wyodrębnieniem
ich źródeł (np.
spadek, zapis,
darowizna, środki
ze źródeł
publicznych, w tym
z budżetu państwa
i budżetu gminy):
6) iinformacje o
W okresie sprawozdawczym nie występują.
odpłatnych
świadczeniach
realizowanych
przez fundację w
ramach celów
statutowych
z uwzględnieniem
kosztów tych
świadczeń:
7) działalność gospodarcza:
a) informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne skreślić):
tak, prowadziła

nie, nie prowadziła

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności
gospodarczej.

b) wynik finansowy

z prowadzonej
działalności
gospodarczej:
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
c) procentowy
stosunku przychodu
osiągniętego z
działalności
gospodarczej do
przychodu
osiągniętego
z pozostałych źródeł:
8) informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych:0 zł
592,50zł
b) administrację:
0 zł
c) działalność
gospodarczą:
366zł
d) pozostałe:
9) dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.:
0
a) łączna liczba
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
osób
zatrudnionych w
fundacji:
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0
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.

b) liczba osób

zatrudnionych w
fundacji z podziałem
na zajmowane
stanowiska:
0
c) liczba osób
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
zatrudnionych
wyłącznie w
działalności
gospodarczej:
10) dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji, tj.:

wynagrod 0
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
zenia:
0
b) nagrody:
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
0
c) premie:
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
d) inne świadczenia: 0
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
0
e) wynagrodzenia
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
osób
zatrudnionych
wyłącznie w
działalności
gospodarczej:
dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
a) wynagrodzenia:
0
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
0
b) nagrody:
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
0
c) premie:
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
d) inne świadczenia: 0
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom
kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na:
a) wynagrodzenia:0
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
0
b) nagrody:
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
0
c) premie:
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
d) inne świadczenia: 0
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
dane o wydatkach na 0
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
wynagrodzenia z
umów zlecenia:
dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości:
a) zze wskazaniem W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
pożyczkobiorców
:
b) zze wskazaniem W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
warunków
przyznania
pożyczek:
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
c) ppodanie

a)

11)

12)

13)

14)
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podstawy
statutowej
udzielonych
pożyczek:
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
15)
ddane o
kwotach
ulokowanych na
rachunkach
bankowych
ze wskazaniem
banku:
16) dane o nabytych
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
obligacjach:
17) dane o wielkości
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
objętych udziałów
lub nabytych akcji w
spółkach prawa
handlowego ze
wskazaniem tych
spółek:
18) dane o nabytych nieruchomościach:
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
Fundacja nie nabyła nieruchomości.
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
a) wwysokość kwot
wydatkowanych
na nabycie
nieruchomości:
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
b) przeznaczenie
nabytych
nieruchomości:
19)
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
dane o
nabytych
pozostałych
środkach trwałych:
20) dane o wartości
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
aktywów fundacji
ujętych we
właściwych
sprawozdaniach
finansowych
sporządzanych dla
celów
statystycznych:
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
21) Ddane o wartości
zobowiązań
fundacji ujętych we
właściwych
sprawozdaniach
finansowych
sporządzanych dla
celów
statystycznych:
W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.
22) dane o działalności
zleconej fundacji
przez podmioty
państwowe
i samorządowe oraz
wynik finansowy tej
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działalności:
23) iinformacja o
rozliczeniu fundacji
z tytułu ciążących
zobowiązań
podatkowych:
24) informacja o
składanych
deklaracjach
podatkowych:
25)
iinforma
cja, czy
w okresie
sprawozdawczy
m była
przeprowadzon
a
w fundacji
kontrola, a jeśli
była - to należy
wskazać organ
kontrolujący
oraz wyniki
kontroli

W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.

W okresie sprawozdawczym nie dotyczy.

W okresie sprawozdawczym nie było prowadzonej kontroli.

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji w Fundacji:

Zgodnie z Rozdziałem IV. § 16 Statutu Fundacji, Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji,
w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu, dwaj członkowie Zarządu działający
łącznie lub pełnomocnik w granicach umocowania.
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