SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji Nasz Dom w 2018 roku.
1. Nazwa: Fundacja Nasz Dom.
Siedziba: Lutol Mokry, gmina Trzciel, powiat Międzyrzecz, województwo lubuskie.
Adres siedziby i adres do korespondencji: Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel,
Adres poczty elektronicznej: lutol@fundacjanaszdom.pl
Data rejestracji: 18 czerwca 1990 roku.
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 18 stycznia 2002 roku.
Numer KRS: 82987
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.
Numer REGON: 210528589.
Dane dotyczące członków Zarządu:
Paweł Urbanowicz, Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel, Prezes Fundacji.
Cele statutowe Fundacji:
1. Pomoc dzieciom i młodzieży osamotnionym, odrzuconym bądź osieroconym lub
zagrożonym osamotnieniem, odrzuceniem bądź osieroceniem, a także osobom ich
wspierającym.
2. Pomoc osobom dorosłym w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych osamotnieniem i
odrzuceniem.
3. Pomoc dorosłym wychowankom. (§8 Statutu)
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Rok 2018 był 28 rokiem działalności Fundacji Nasz Dom. Fundacja opiera swoją
działalność na zasadach wyrażonych w Statucie. Podstawą prawną są przepisy Ustawy o
fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity Dz. U. z 1991r. nr 46, poz. 203). Formy
działalności Fundacji to gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych
na działalność statutową.
Misją Fundacji jest przywracanie osobom osamotnionym i opuszczonym relacji ze światem
oraz wzmacnianie więzi w środowiskach rodzin i osób wyobcowanych społecznie.
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.
Zakres działalności statutowej w roku 2018 obejmował:
I.
Program Wspólnoty Nasz Dom – wspieranie osób z autyzmem i ich rodzin.
W ramach Programu realizowane były poniższe działania.
1. Projekt Nasz Dom dla dorosłych osób z autyzmem w Lutolu Mokrym. Celem
Projektu jest:
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Utworzenie w Lutolu Mokrym miejsca życia i pracy dla grupy (wspólnoty) dorosłych
osób w spektrum autyzmu.
 Zapewnienie im rozwoju osobowego, społecznego i zawodowego.
W Lutolu Mokrym regularnie spotykała się grupa wsparcia rodziców dorastających i
dorosłych dzieci z autyzmem. Składa się 6 rodzin (24 osób). Wypracowano założenia do
projektu architektonicznego budynku Wspólnoty osób z autyzmem w Lutolu Mokrym.
Zaangażowano Pracownię Architektoniczną Synergia Anna Bać z Wrocławia, która wykonała
projekt architektoniczny i odpowiednio projekty technologiczne, branżowe. Twórcą koncepcji
budynku Wspólnoty Nasz Dom jest prof. Zbigniew Bać. Odbywały się treningi umiejętności
społecznych członków Wspólnoty, wspieranych przez wolontariuszy i pracowników Fundacji.
Od października trwa budowa Domu dla Wspólnoty. Zostały wykonane prace ziemne,
podłączone media i przygotowano podsypkę pod zbrojoną płytę betonową.
2. Usługi edukacyjno-terapeutyczne dla osób w spektrum autyzmu.
Fundacja kontynuuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie usług
społecznych bez zakwaterowania (PKD 88), edukacyjnych (PKD 85), terapeutycznych i
rehabilitacyjnych (PKD 86). Organizuje edukację domową dla trzech osób w spektrum
autyzmu we współpracy z Chrześcijańskim Gimnazjum im. Króla Dawida w Poznaniu i
Fundacją Zrozumieć Autyzm w Łodzi. Zostały opracowane Indywidualne Programy
Edukacyjno-Terapeutyczne, zatrudnieni i przeszkoleni nauczyciele. Proces dydaktyczny i
rozwój zawodowy nauczycieli został poddany superwizji, sprawowanej przez trenera metody
GPS (Growth through Play System).
Program WINDA – społeczna i zawodowa aktywizacja rodzin w potrzebie i osób
bezrobotnych.
Program jest realizowany w siedzibie Fundacji w Lutolu Mokrym oraz na terenie powiatu
żagańskiego i międzyrzeckiego. Koordynator Programu współzarządza dwoma spółdzielniami
socjalnymi, których Fundacja jest członkiem-założycielem: Lutolską Spółdzielnią Socjalną
WINDA oraz Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną WINDA-2.
Działania na rzecz potrzebujących na terenie powiatu żagańskiego realizuje Lutolska
Spółdzielnia Socjalna WINDA. Spółdzielnia prowadzi Międzygminne Centrum Integracji
Społecznej WINDA w Żaganiu (MCIS WINDA), które zajmuje się reintegracją społeczną i
zawodową. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zajęciami objęte były 21 osób, a od początku
powstania Centrum ze wsparcia skorzystało 102 osoby. Na terenie Fundacji w Lutolu Mokrym
zamieszkiwało 7 osób, które znajdowały się w największej potrzebie, (dwie osoby, które
opuściły pieczę zastępczą, dwóch rodziców biologicznych oraz trzy osoby bezdomne).
Zawodowo aktywizowani byli poprzez staże zawodowe i indywidualne programy zatrudnienia
socjalnego.
W 2018 roku Spółdzielnia WINDA prowadziła działania na rzecz kilkudziesięciu osób:
- w ramach zadania publicznego „Szansa na samodzielność” realizowanego na zlecenie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu;
- w ramach projektu Partnerskiego „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”,
realizowanego z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szprotawie;
- w ramach zadania publicznego „Wypłyń na głębię”, realizowanego na rzecz Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czerwieńsku;
- w ramach zadania publicznego „Aktywność szansą na zmianę” realizowanego na rzecz
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
Oprócz powyższych działań spółdzielnia przygotowywała posiłki dla dzieci i młodzieży w
szkołach, a także osób dorosłych będących w potrzebie w siedmiu dzierżawionych kuchniach
przyszkolnych (około 850 posiłków dziennie):
II.

Strona 2 z 10

- w ramach zadań publicznych wykonywanych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w
Szprotawie i w Gozdnicy;
- w ramach zleceń z Gminy Niegosławice, Gminy Iłowa i Gminy Wymiarki w zakresie
przygotowywania posiłków dla dzieci i młodzieży.
- dla żłobka oraz przedszkoli
Do realizacji w/w zadań spółdzielnia zatrudnia 21 osób, z czego 5 osób posiada orzeczenie
o niepełnosprawności. Spółdzielnia ściśle współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Żaganiu, Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganiu oraz 6 ośrodkami pomocy
społecznej.
Działania na rzecz potrzebujących na terenie powiatu międzyrzeckiego realizuje
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna WINDA-2. Spółdzielnia prowadzi Centrum Integracji
Społecznej WINDA-2 z siedzibą w Lutolu Mokrym. W sumie Spółdzielnia przeprowadziła
integrację zawodową 130 uczestników w ramach dwuletniego projektu „Uwierz w siebie,
możesz więcej”, realizowanego do końca 2018 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Międzyrzeczu. Działania koordynował pracownik Fundacji. W ramach projektu 5
osób codziennie pracowało na terenie Fundacji, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością.
Działania obejmowały: wolontariat, treningi umiejętności pracowniczych, szkolenia, staże
pracownicze, praktyki zawodowe, wizyty studyjne u pracodawców i doradztwo zawodowe.
Uczestnikami Projektu były osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne.
W ramach projektu o nazwie KRĄG, a zatytułowany „Reintegracja społeczno-zawodowa
w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia”, zostało skierowanych 5
uczestników na wolontariat i praktyki zawodowe do Lutola Mokrego. Pracownik Fundacji jest
odpowiedzialny za relacje z i między uczestnikami projektu KRĄG.
Program Solidarności Społecznej – wspieranie rodzin i osób zagrożonych
samotnością, opuszczeniem społecznym i ubóstwem.
Sekcja darowizn wspierała materialnie i finansowo w sposób stały 63 potrzebujących i
ok. 65 osób okazjonalnie. Osoby te otrzymywały dwa razy w miesiącu żywność
przywożoną z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu. Część z tych osób otrzymała
także używaną odzież, meble, sprzęt rehabilitacyjny, który pochodził ze Sklepów w
Zbąszyniu i Czerwonaku. Ponadto, wspieraliśmy finansowo 6 osób. Wsparliśmy także 6
środowisk i grup w przedmioty pochodzące ze sklepów w Zbąszyniu, Czerwonaku i
Szprotawie. W ramach Projektu „Dla Przemka”, kontynuowana była zbiórka darowizn na
rzecz samotnego rodzica i jego piątki małoletnich dzieci, zagrożonych osamotnieniem i
osieroceniem po śmierci żony. Dzięki udzielonej pomocy wsparta została możliwość
normalnego funkcjonowaniu rodziny. W związku z tym Projekt dobiega końca.
III.

Program Rolno-Środowiskowy – tworzenie miejsca nauki wykonywania pracy
osób społecznie i zawodowo wykluczonych.
Ekologiczne gospodarstwo rolne Fundacji o pow. 42,10 ha, oznaczone nr 039093523,
kolejny rok służyło osobom społecznie i zawodowo wykluczonym, jako miejsce nauki
wykonywania pracy dla uczestników Programu Wspólnoty Nasz Dom i Programu WINDA.
Odbywały się praktyki zawodowe, staże, tworzone były i realizowane indywidualne programy
zatrudnienia socjalnego, była świadczona praca wolontariuszy, prowadzone treningi
umiejętności społecznych osób w spektrum autyzmu. W ramach Programu RolnoŚrodowiskowego realizowaliśmy:
 Projekt elementarnej integracji społeczno-zawodowej. Działania przygotowujące
osoby wykluczone, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne do aktywności
zawodowej. W przypadku osób z autyzmem było to miejsce nauki świadczenia pracy w
warunkach chronionych, ze standardami dostosowanymi do ich możliwości. W
IV.
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działanie zaangażowany był trener pracy i 3 nauczycieli-terapeutów. Uczestniczyło 7
osób w spektrum autyzmu. A w przypadku osób objętych działaniami Centrum
Integracji Społecznej w Lutolu Mokrym – 5 osób. W ramach MCIS w Żaganiu – 6 osób.
 Projekt Ekologiczny produkcji zdrowej żywności i rozwijania gospodarstwa rolnego,
jako miejsca nauki pracy dla osób długotrwale bezrobotnych, wykluczonych i
niepełnosprawnych.
W gospodarstwie zachowujemy standardy rolnictwa ekologicznego i posiadamy certyfikat
zgodności na wytwarzane produkty rolne. Gospodarstwo podlega corocznej kontroli przez
przedsiębiorstwo certyfikujące (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział w Pile).
W 2018 roku głównymi zdarzeniami prawnymi o skutkach finansowych były:
 Umowa zawarta pomiędzy Fundacją Nasz Dom a Gminą Szprotawa najmu lokalu o
pow. 159,60 m2 przy ulicy Rolnej 1 w Szprotawie z przeznaczeniem na filię Sklepu w
Zbąszyniu.
 Decyzje dot. dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Międzyrzeczu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania, realizacji przedsięwzięć
ekologicznych i dodatku suszowego.
 Członkostwo Fundacji w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w
Poznaniu.
 Umowa najmu dwóch pomieszczeń magazynowych w Zbąszyniu od PKP S.A. Oddział
Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności społeczno-gospodarczej w formie sklepu z używanymi meblami, odzieżą i
artykułami wyposażenia mieszkań.
 Umowa z Agencją Handlową Czerwonak Spółka z o.o. w sprawie najmu lokalu
użytkowego na Sklep NASZ DOM w Czerwonaku z używanymi meblami, odzieżą i
artykułami wyposażenia mieszkań.
 Umowa darowizny z państwem E i W Kuczyńskimi na rzecz budowy Domu dla
dorosłych osób z autyzmem.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ekonomii społecznej. Jest wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 82987. Zgodnie zawartymi
tam wpisami Fundacja prowadziła: działalność handlową PKD 47.79.Z, jako przeważającą –
„sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach”.
Posiada także możliwość prowadzenia działalności gospodarczej ujętych jako tzw. pozostała
działalność gospodarcza o nr PKD 01 i PKD 10. W tych ramach istotne są PKD 01.50.Z –
„uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)”, oraz PKD
10.39.Z – „przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw”.
Działalność handlową Fundacja prowadzi w formie Sklepów NASZ DOM w Zbąszyniu,
Szprotawie i Czerwonaku. Uzyskane środki finansowe w całości przeznaczane są na
działalność statutową. Przedmiotem działalności handlowej jest sprzedaż artykułów
używanych takich, jak odzież, tekstylia, meble, artykuły wyposażenia mieszkań. Darowizny
tych przedmiotów dokonuje szwedzki partner Stowarzyszeniem RENINGSBORG Helping
Hands z Västra Frölunda koło Geteborga (www.reningsborg.se ). Sklep w Zbąszyniu należy do
grupy dobrych praktyk ekonomii społecznej w Polsce, a informacje na ten temat znajdują się
na stronie internetowej www.ekonomiaspołeczna.pl

Strona 4 z 10

4. Odpisy uchwał Zarządu.
Odpisy uchwał Zarządu stanowi Załącznik nr 1.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu
państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego) oraz formy płatności (np.
gotówka, przelew), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność
gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu
osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł,
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów w 2018 roku, z wyodrębnieniem ich
źródeł
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej.

Lp.

Źródło finansowania

Kwota w roku bilansowym
Kwota
Forma
[PLN]
płatności

1
2
3

Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne
Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 1
Fundusz na edukację osób z autyzmem

108.000,00 przelew
800,00 przelew
2.905,93 rozliczenia

4

Wielkopolski Bank Żywności
RAZEM:

290.031,27

międzyokresowe
178.325,34 wartość towarów

Przychody z odpłatnej działalności statutowej.

Lp.

1
2
3

Źródło finansowania
Zwroty kosztów od mieszkańców
Zwroty kosztów od podmiotów
Sprzedaż płodów rolnych
RAZEM:

Kwota w roku bilansowym
Kwota
Forma
[PLN]
płatności
10.183,09 gotówka
6.985,50 Przelew
22.126,60 gotówka
39.295,19

Przychody z działalności gospodarczej.

Lp.

1
2
3
4

Źródło finansowania
Sprzedaż towarów w Sklepie w Zbąszyniu
Sprzedaż towarów w Sklepie w Zbąszyniu
Sprzedaż towarów w Sklepie w Szprotawie
Sprzedaż towarów w Sklepie w Czerwonaku
Darowizna ze Stowarzyszenia RENINSBORG
RAZEM:
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Kwota w roku bilansowym
Kwota
Forma płatności
[PLN]
224.999,95
232,00
194.203,68
13.620,89
60.767,46
493.823,98

Gotówka / kasa fiskalna
Karta / kasa fiskalna
Gotówka / kasa fiskalna
Gotówka / kasa fiskalna
Wartość towarów

Pozostałe przychody operacyjne.

Lp.

1
2
3
4
5

Źródło finansowania
Dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
Dotacje z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Powiatowy Urząd Pracy – częściowa refundacja
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
Zwrot z Gminy Trzciel podatku akcyzowego
Pozostałe przychody operacyjne
RAZEM:

Kwota w roku bilansowym
Kwota
Forma
[PLN]
płatności
57.480,78 przelew
24.278,23 przelew
2.136,70 przelew
3.252,13 przelew
6.068,43 gotówka
93.216,27

Wynik finansowy działalności gospodarczej
W roku 2018 Fundacja w działalności gospodarczej osiągnęła zysk w wysokości 78.606,12zł
Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł.
W 2018 roku Fundacja osiągnęła przychody w wysokości 916.366,71zł, w tym przychody z
działalności gospodarczej stanowią 53,9%
6. Informacje o poniesionych kosztach.
Informacja o poniesionych kosztach w 2018 roku na:
Realizację celów statutowych:
Lp.
1
1.1
1.2
1.3

1.4
2
3

Rodzaj kosztów
Koszty realizacji zadań statutowych – Programy
razem
Program Wspólnoty NASZ DOM
Program społeczno-zawodowy WINDA
Program Solidarności Społecznej
Projekt Wielkopolski Bank Żywności
Projekt "Wsparcie potrzebujących"
Projekt "Dla Przemka"
Program rolno-środowiskowy (w tym koszty
ekologicznego gospodarstwa rolnego)
Koszty edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem
Utrzymanie majątku
Gospodarstwo Rolne
Budynek WND
II DOM
Sprzęt i urządzenia (w tym środki transportu)
RAZEM:
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Kwota w roku
bilansowym

34.170,46
11.665,96
188.334,42
179.155,34
3.979,08
5.200,00
54.219,09
113.681,22
45.035,49
5.141,58
5.860,06
16.181,35
17.852,50
447.106,64

Działalność gospodarczą:
Lp.
1
2
2.1
2.2
2.3

Rodzaj kosztów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Koszty związane z prowadzeniem działalności

Kwota w roku
bilansowym
60.588,19
354.629,67

Sklep NASZ DOM w Zbąszyniu
Sklep NASZ DOM w Szprotawie
Sklep NASZ DOM w Czerwonaku

190.097,40
10.420,97
154.111,30

RAZEM:

415.217,86

Koszty ogólnego zarządu
Rodzaj kosztów
Lp.
1
2

Koszty zarządu działalności statutowej
Koszty zarządu działalności gospodarczej
RAZEM

Kwota w roku
bilansowym
16.501,98
1.739,40
18.241,38

Pozostałe koszty operacyjne:
Rodzaj kosztów

Kwota w roku
bilansowym

Lp.
1
2
3
4
5

Koszty utrzymania zasobu majątkowego
Koszty budowy Domu Wspólnoty dla Autystów
Ustalenie salda z ZUS
Pozostałe koszty operacyjne
Odsetki karne

7.809,70
14.909,28
2.246,00
1.176,43
121,61

RAZEM

26.254,02

Koszty finansowe:
Rodzaj kosztów

Kwota w roku
bilansowym

Lp.
1

Ujemne różnice kursowe

1.289,17

RAZEM

1.289,17

7. Dane o:
a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Na dzień 31.12.2018 roku w Fundacji zatrudnieni byli następujący pracownicy:
1. Prezes Fundacji na 1/8 etatu,
2. Czterech pracowników w działalności gospodarczej (2 osoby na pełen etat, 2 osoby na ½ etatu)
3. Dwóch pracowników zatrudnionych na pełen etat w ramach edukacji dzieci z autyzmem
4. Jeden pracownik zatrudniony na pełen etat w gospodarstwie rolnym
Roczna struktura zatrudnienia za rok w przeliczeniu na pełne etaty to 4,92
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b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Wynagrodzenia brutto wyniosły 139655,58zł, w tym wynagrodzenia brutto osób
zatrudnionych w działalności gospodarczej wyniosły 57073,98zł (40,9%)
c) Wysokości 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,
Nie miało miejsca
d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
Kwota 51919,00 zł
e) Udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,
Nie miało miejsca.
f) Kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w
przypadku rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
w przypadku rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, oraz
kwotach zgromadzonych w gotówce,
Na dzień 31.12.2018 r. na rachunku bankowym Fundacji (PKO BP SA)
pozostawało 78862,84 zł
g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
Nie miało miejsca.
h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie,
Nie miało miejsca.
i) Nabytych pozostałych środkach trwałych,
Nie miało miejsca.
j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
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Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2018r. wynosiła 644.586,64zł,
Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 27.448,47zł
Wartość zobowiązań innych – 16544,12zł,
Fundusz statutowy w roku 2018r. nie uległ zmianie.
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności,
Fundacja w roku 2018 nie prowadziła działalności zleconej.
9. Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych,
Rozliczenia zobowiązań podatkowych i składanych deklaracjach podatkowych.
1. deklaracja podatkowa PIT-4R została złożona w dniu 25.01.2019 r.,
2. roczna deklaracja podatkowa CIT-8 została przesłana 30.03.2019 r.
W saldzie na dzień 31.12.2018r. kwota zobowiązań publicznoprawnych wynosiła:
1. podatek dochodowy PIT4 – 299,20 zł - dla Urzędu Skarbowego
2. składki do ZUS – 5898,50 zł
3. podatek VAT za XII.2018 r. w wysokości 3916,00 zł
Powyższe zobowiązania zostały zapłacone do dnia 25 stycznia 2019 r.
Fundacja składa roczną deklarację na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8. Fundacja
jest przedmiotowo zwolniona z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie
działalności statutowej. Za rok 2018 osiągnęła dochód w działalności gospodarczej, który został
odliczony ze straty poniesionej w roku 2014.
10. Informacje, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723,
1075,1499 i 2215),
Fundacja nie jest instytucją zobowiązaną.
11. Informację o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzona jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.
Fundacja nie przyjęła i nie dokonała płatności w gotówce równej lub przekraczającej
równowartość 10 tys. euro.
W okresie sprawozdawczym były przeprowadzone następujące kontrole w Fundacji:
1) W dniu 7 sierpnia 2018 roku nastąpiła kontrola gospodarstwa rolnego w zakresie
zgodności produkcji rolnej z zasadami rolnictwa ekologicznego, prowadzona przez
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA, Oddział w Pile. Wynik kontroli: bez
zastrzeżeń i uzyskanie certyfikatu zgodności na 2018 rok dla produktów rolnych.
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2) W dniu 25 października 2018 roku nastapiła kontrola stanu upraw ziemniaków przez
inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.,
oraz kontrola dokumentacji zakupu konwencjonalnego materiału siewnego i
nasadzeniowego, objętego wnioskiem o pozwolenie na zastosowanie. Wynik kontroli
pozytywny.
Niniejsze sprawozdanie w imieniu Zarządu Fundacji Nasz Dom podpisuje Prezes Fundacji
Paweł Urbanowicz.

Lutol Mokry, dnia 12 kwietnia 2019 roku.
Wykaz załączników:
Odpis uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2018 roku.
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