Roczne sprawozdanie z działalności fundacji
za rok 2018
➢ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
➢ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
➢ W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X

I. Dane fundacji
1. Nazwa fundacji

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb w Mikołowie
Kraj:

Województwo:

Powiat:

POLSKA

ŚLĄSKIE

MIKOŁOWSKI

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

MIKOŁÓW

WYZWOLENIA

27

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

MIKOŁÓW

43-190

Nr telefonu:

e-mail:

Nr faksu:

883060677

sekretariat@fundacjaskarb.pl

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby:

3. REGON:

36598653

6. Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego
wpisu w KRS)

4. Data wpisu w KRS:

02.12.2016

Imię i nazwisko
BOŻENA KOLANEK
MARTYNA WITKOWSKA
KLARA GEMBOŁYS

5. Nr KRS:

0000649923

Funkcja
PREZES
WICEPREZES
SEKRETARZ

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)

1.Organizowanie i niesienie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom ze spektrum
zaburzeń autystycznych i ich rodzinom w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i pracy, wychowania
i wypoczynku; 2. Organizowanie szkoleń dla rodziców, opiekunów i nauczycieli osób niepełnosprawnych; 3.
Likwidacja barier i ograniczeń funkcjonowania wynikających z niepełnosprawności; 4. Przeciwdziałanie
dyskryminacji osób niepełnosprawnych; 5.Popularyzowanie wiedzy na temat problemów osób
niepełnosprawnych oraz autystycznych; 6.Wspieranie osób marginalizowanych społecznie i innych osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; 7.Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych; 8.Organizowanie i wspieranie wszelkiej działalności charytatywnej i prospołecznej;
9.Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
10.Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym; 11.Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich pracy;
12.Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 13.Działalność na
rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 14.Działalność na rzecz kultury, sztuki ,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 15.Wspieranie, promocja i upowszechnianie kultury fizycznej
oraz zdrowego stylu życia; 16.Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego; 17.Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb od 2017-08-11 prowadzi zbiórkę publiczną (permanentną) nr
2017/3481/OR.
W ramach działalności statutowej Fundacja przeprowadziła w 2018 roku 92 bezpłatnych konsultacji
pedagogicznych o łącznej wartości 5320 zł. Konsultacje prowadzono z rodzicami dzieci niepełnosprawnych
oraz tych u których wykryto dysfunkcje lub trudności edukacyjne i/ lub wychowawcze. Ponadto w ramach
działalności statutowej fundacja zrealizowała 65 godzin darmowych terapii specjalistycznych dla dzieci z
różnorodnymi dysfunkcjami w tym dzieci ze spektrum autyzmu, oraz cztery szkolenie dla rodziców
podopiecznych fundacji na temat „Funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu” Zachowań trudnych jak sobie
z nimi radzić z wykorzystaniem SAZ”.
Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb zrealizowała w okresie 14.05.2018 do 10.08.2018 r. dla gminy
Mikołów projekt w ramach zadania publicznego pt. „Poprawa funkcjonowania - moim zasobem”. W ramach
realizacji zadania publicznego Poprawa funkcjonowania moim zasobem 21 dzieci zamieszkałych na terenie
miasta Mikołów skorzystało ze specjalistycznych zajęć terapeutycznych. Celem zajęć było objęcie pomocą
dzieci z różnorodnymi deficytami, które posiadają opinie lub są w trakcie procesu diagnostycznego. Ze
względu na fakt, iż proces diagnostyczny jest procesem złożonym i długotrwałym, brak podjęcia
natychmiastowych działań terapeutycznych w znaczący sposób wpływa na pogłębienie deficytów i trudności
w funkcjonowaniu dzieci. Dodatkowym atutem projektu był okres jego realizacji czyli czas wakacji. W tym
okresie zazwyczaj placówki świadczące usługi terapeutyczne są zamknięte lub pracują w okrojonym zakresie
ze względu na okres urlopowy, podobnie jak placówki oświatowe, w których dzieci korzystały z
dodatkowych zajęć. Projekt był realizowany w siedzibie Fundacji Centrum Terapii i Rozwoju Skarb w
Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27. Odbyło się 80 specjalistycznych zajęć terapeutycznych w tym: 20 h
Treningu Umiejętności Społecznych, 20 h logopedii, 20 godziny terapii Integracji Sensorycznej oraz 20 h
terapii pedagogicznej (terapia trudności w czytaniu i pisaniu, terapii ręki, EEG Biofeedback). Z zajęć
skorzystało 21 dzieci, zaś ich rodzice otrzymali wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem w środowisku
rodzinnym. W wyniku realizacji zadania poprawie uległo funkcjonowanie dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a posiadających opinię Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej lub będących w trakcie procesu diagnozy, a także uczniów klas I–III szkoły
podstawowej u których podejrzewane było występowanie deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności
językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Beneficjenci korzystali z
wszystkich gabinetów oraz specjalistycznych sprzętów i pomocy terapeutycznych dostępnych w Fundacji
(gabinet logopedyczny oraz EEG Biofeedback, sala Integracji Sensorycznej, Sala Doświadczania Świata oraz
duża sala, w której odbywają się zajęcia grupowe, w pełni wyposażone pomieszczenie dla rodziców z
kącikiem zabaw dla maluchów - ogółem 131 m2 powierzchni) stanowiących wkład rzeczowy.
Przez cały okres realizacji projektu prowadzona była jego koordynacja. Koordynator zarządzał projektem na
wszystkich jego etapach, sprawował nadzór nad zgodnością prowadzanych działań oraz zgodnością z
zapisami w projekcie i budżecie, opisywał dokumenty księgowe i sporządził sprawozdanie z realizacji
projektu. Informacje o przebiegu realizacji projektu pojawiały się cyklicznie na stronach internetowych i
fanpage Fundacji oraz zaprzyjaźnionych organizacji i placówek. We wszystkich działaniach na etapie
promocji oraz realizacji projektu uczestniczyło ogółem 3 wolontariuszy. Wykorzystany został wkład
osobowy Fundacji, który tworzyli - specjaliści poszczególnych terapii oraz zajęć ogólnorozwojowych. Są to
osoby z długoletnim doświadczeniem pedagogicznym, posiadające kwalifikacje do pracy z dziećmi,
posiadający odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do realizowania zaplanowanych form wsparcia.
Wartość projektu 12 100 zł w tym 2100 wkładu własnego.
W ramach realizacji zadania publicznego dla gminy Łaziska Górne w okresie 15.09.2018 do 10.12.2018
Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb realizowała w ramach zadania publicznego „Ochrony i promocja
zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905) projekt pt. „Aktywne zajęcia szansa na poprawę
funkcjonowania” - 23 dzieci zamieszkałych na terenie miasta Łaziska Górne skorzystało ze specjalistycznych
zajęć terapeutycznych. Celem zajęć było objęcie pomocą dzieci z różnorodnymi deficytami, które posiadają
opinie lub są w trakcie procesu diagnostycznego. Projekt był realizowany w siedzibie Fundacji Centrum
Terapii i Rozwoju Skarb w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27. Odbyło się 80 specjalistycznych zajęć
terapeutycznych w tym: Treningu Umiejętności Społecznych, logopedii, terapii Integracji Sensorycznej,
terapii pedagogicznej (terapia trudności w czytaniu i pisaniu, terapii ręki, EEG Biofeedback). Z zajęć
skorzystało 23 dzieci, zaś ich rodzice otrzymali wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem w środowisku
rodzinnym. W wyniku realizacji zadania poprawie uległo funkcjonowanie dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a posiadających opinię Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej lub będących w trakcie procesu diagnozy, a także uczniów klas I–III szkoły
podstawowej u których podejrzewane było występowanie deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności

językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Wartość projektu 12 100 zł w
tym 2100 zł wkładu własnego.
W okresie od 19.11.2018 do 21.12.2019 r. Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb zrealizowała w
okresie 19.11.2018 do 21.12.2019 r. projekt w ramach zadania publicznego „Ochrony i promocja zdrowia, w
tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2015 r. poz. 618, 788 i 905), pt. Wspieramy mamy w Klubie Malucha. Klub maluszka w Mikołowie
powstał w czerwcu 2016 roku. Z inicjatywy Fundacji Centrum Terapii i Rozwoju Skarb wraz z Klubem
Maluszka w Mikołowie cotygodniowe spotkania opiekunów malutkich dzieci głównie mam, wraz z
maluchami zostały wzbogacone o zajęcia sensoplastyczne, plastyczne i muzyczne dla małych dzieci. które
wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój. Zajęcia miały także charakter edukacyjny,
rodzice zostali na nich wyposażeni w szeroki wachlarz pomysłów na kreatywne zabawy z małym dzieckiem.
Ponadto Klub malucha zyskał podstawowe wyposażenie niezbędne do kontynuowania spotkań po realizacji
projektu (np. zabawki, przewijak itp). Ponadto dzięki działaniom promocyjnym rodziny z małymi dziećmi
dowiedziały się o Klubie Malucha i działalności Fundacji Skarb na rzecz małych dzieci, do grupy
rodziców w ramach Klubu Malucha dołączyli kolejni. Dzięki naszym przedsięwzięciom w ramach projektu
grupa docelowa, ale i społeczność lokalna nie tylko podniosła swoją wiedzę, ale do rzeczywistości
zaimplementowane zostały pozytywne inicjatywy. Spotkania odbywały się w siedzibie Fundacji oraz w
Domku Harcerskim. W ramach projektu rodzice wraz z maluchami uczestniczyli w specjalistycznych
zajęciach muzycznych, sensoplastycznych, warsztatach masażu Shantala oraz przedświątecznych zajęciach
plastycznych. Ogółem przeprowadzono 5,5 godzin spotkań - warsztatów dla rodziców i dzieci.
Koordynacja projektu prowadzona była przez cały okres trwania projektu i polegała na zarządzaniu
projektem na wszystkich jego etapach. Promocja i upowszechnianie projektu odbywało się głównie poprzez:
umieszczenie informacji o projekcie w formie plakatów w lokalnych placówkach oświatowych, kulturalnych
oraz ośrodkach zdrowia (poradnie DD) i organizacjach. Informacje ukazały się także na stronach
internetowych i fanpage Fundacji oraz Klubu Malucha, zaprzyjaźnionych organizacji i placówek. Do
wszystkich działań zaangażowanych było ogółem 2 wolontariuszy, którzy pomagali w opracowaniu i
dystrybucji materiałów promocyjnych, udzielali informacji w biurze fundacji, pomagali
w prowadzeniu zajęć , udzielili wsparcia technicznego i prowadzili FB. Zajęcia odbywały się w odpowiednio
wyposażonych do prowadzenia warsztatów salach, uczestnicy korzystali z pomocy edukacyjnych,
sensorycznych oraz sprzętów terapeutycznych. W organizację warsztatów zaangażowani zostali
wykwalifikowani pedagodzy – specjaliści poszczególnych terapii oraz zajęć ogólnorozwojowych,
posiadający odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do realizowania zaplanowanych form wsparcia.
Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb prowadzi permanentną zbiórkę nakrętek plastikowych dla swoich
podopiecznych. W roku 2017 przekazaliśmy 46 kg nakrętek dla 2 podopiecznych.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Zarząd Fundacji Centrum Terapii i Rozwoju Skarb z siedzibą w Mikołowie postanawia zaciągnąć pożyczkę
w Towarzystwie Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. do kwoty
45 000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) i przeznaczyć środki z pożyczki w całości na sfinansowanie
kosztów wprowadzenia nowej usługi oraz bieżącej działalności.
W dniu 31.12.2018 r. Zarząd Fundacji w pełnym składzie, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, podjął
jednogłośnie decyzję o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej,
a tym samym zmianie Statutu polegającej na wykreśleniu ze Statutu Fundacji Centrum Terapii i Rozwoju
Skarb § 13 pkt 4 lit. g, § 18 oraz § 19 pkt 3 lit. c.
4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć
odpowiednie)

NIE

TAK

x

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)

Na dzień 31.12.2018 r. Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb prowadziła działalność gospodarczą w
kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami:
85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych określonych w §
10 Statutu.
6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych
w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał)

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI Z DNIA 19.02.2018 r. W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA POŻYCZKI
W TISE S.A.
UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI CENTRUM TERAPII I ROZWOJU „SKARB” W SPRAWIE
PRZYJĘCIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Z DNIA 24.05.2018 R.
UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI CENTRUM TERAPII I ROZWOJU „SKARB” Z DNIA 20.01.2018
O PRZYJĘCIU ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA I FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI CENTRUM TERAPII I ROZWOJU „SKARB” Z DNIA 31.12.2018 r
O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE EDUKACJI POZASZKOLNEJ
UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI CENTRUM TERAPII I ROZWOJU „SKARB” Z DNIA 31.12.2018 r
O ZMIANIE STAUTU
UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI CENTRUM TERAPII I ROZWOJU „SKARB” Z DNIA 20.01.2018 r
O USTALENIU WIELKOŚCI ZATRUDNIENIA I WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA
WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW
UCHWAŁA RADY FUNDACJI CENTRUM TERAPII I ROZWOJU„SKARB” Z DNIA 29.06.2018 r.
O UDZIELENIU ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI
UCHWAŁA RADY FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU I TERAPII „SKARB” Z DNIA 29.06.2018 r.
O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
UCHWAŁA RADY FUNDACJI CENTRUM TERAPII I ROZWOJU „SKARB” Z DNIA 29.06.2018 r.
O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO
III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
231137,09
48064,23
1. Łączna kwota uzyskanych przychodów
28807,58

89,23

95109

47975

107220,51

0

0

0

129708,09

0

107080,51

0

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

22627,58

0

e. Ze spadków, zapisów

0

0

f. Z darowizn

6180

0

g. Z innych źródeł (wskazać jakich)

140

0

a. Przychody z działalności statutowej
b. Przychody z działalności gospodarczej
c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)
2. Informacja o źródłach przychodów
a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych
b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:
- Ze środków budżetu państwa

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza
a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty)

-47873,66

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 105%
osiągniętego z pozostałych źródeł
IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Koszty fundacji ogółem

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
307705,42
8060,48

a. Koszty realizacji celów statutowych

27947,58

0

b. Koszty działalności gospodarczej

182897,18

8060,48

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 96206,46
itp.)
654,20
d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0
0

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
4
1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy
(wg zajmowanego stanowiska)

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej

4

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację
151301,21
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)
a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
Osoby zatrudnione w działalności gospodarczej:
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzenia brutto 64362,02, w tym premie
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
1750, narzuty 12239,68
gospodarczej)

b. Z tytułu umów zlecenie

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne świadczenia)

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia)

osób wykonujące zlecenia w działalności
gospodarczej : zlecenia brutto 68654,50, narzuty
725,01
osoby wykonujące zlecenia w działalności
statutowej nieodpłatnej : zlecenia brutto 5320
Wynagrodzenie roczne brutto wypłacone
osobom będącym członkami zarządu Fundacji z
tytułu umów zleceń (wyłącznie za prowadzenie
zajęć ogólnorozwojowych, terapeutycznych na
rzecz dzieci w tym niepełnosprawnych oraz
darmowych konsultacji) wyniosło 26955.
Fundacja nie wypłacała członkom zarządu,
innych organów fundacji oraz osobom
kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą
wynagrodzeń z innych tytułów, premii, nagród i
innych świadczeń.
Nie dotyczy

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie)
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

NIE
Nie dotyczy

X

TAK

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek

Nie dotyczy

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych

Nie dotyczy

VII. Środki fundacji
1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)
Mikołowski Bank Spółdzielczy 10872,66

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 2091,33
sprawozdawczego)
3. Wartość nabytych obligacji oraz 4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 5. Nabyte pozostałe środki
wielkość objętych udziałów lub przeznaczeniu
oraz
wysokości
kwot trwałe
nabytych akcji w spółkach prawa wydatkowanych na to nabycie
handlowego ze wskazaniem tych
spółek
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 32577,46
sporządzanych dla celów statystycznych

Aktywa

Zobowiązania
98153,53

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności)
W roku 2018 Fundacja świadczyła usługi dla:
1. Gminy Mikołów wartość usług 18863 ( zakres: terapia logopedyczna, ręki, pedagogiczna, zajęcia muzycznoruchowe, gimnastyczne, zajęcia TUS dla dzieci)
2. Gmina Tychy wartość usług 4565 ( zakres: dogoterapia)
3. Gmina Wyry wartość usług 3250 ( zakres: szkolenie dla pedagogów szkolnych z zakresu wykorzystania terapii
ręki i zaburzeń motoryki w praktyce, zajęcia profilaktyczne z pedagogiem)

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie
składanych deklaracji podatkowych
W roku 2018 Fundacja złożyła następujące deklaracje podatkowe :
1. CIT 8 za 2017
2. PIT 4 R za 2017
3. PIT 8AR za 2017
4. VAT 9M za 12/2017, 01/2018, 02/2018, 03/2018
Na koniec roku 2018 Fundacja posiadała następujące nieprzeterminowane zobowiązania podatkowe:
1. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 1852
2. Z tytułu składek ZUS 6352,97
X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
NIE
TAK
X
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)
XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację 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
Nie dotyczy

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć
odpowiednie)

NIE

X

TAK

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

Mikołów, 19.03.2019
podpis członka zarządu fundacji
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