Sprawozdanie z działalności
Fundacji Can-Pack
sporządzone za rok 2015

Informacje podstawowe
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529 ze zm./
Dane Fundacji
Nazwa: Fundacja Can-Pack
Siedziba: Kraków
Adres: ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków
Adres do korespondencji: jw.
e-mail: fundacja@canpack.eu
strona internetowa: www.fundacja.canpack.eu
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 2.02.2015 r.
Numer KRS: 0000541518
REGON: 360675443
NIP: 9452182518
Władze Fundacji
Rada Fundacji:
Philip Impink – Prezes Zarządu CAN-PACK
Stanisław Waśko – I Wiceprezes Zarządu CAN-PACK
dr hab. Małgorzata Podrecka – Wiceprezes Zarządu CAN-PACK
Zarząd Fundacji:
Ewa Mazurek – Prezes Fundacji
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działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa i kulturalna,
działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
działalność w zakresie ochrony środowiska,
ochrona zdrowia i pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej, której nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości,
działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz tworzenia im
równych szans na drodze do ich rozwoju, w tym pomocy w zatrudnieniu i rehabilitacji
społeczno-zawodowej, szkoleniach i poradach,
działalność charytatywna,
podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
działalność mająca na celu wspieranie społecznej odpowiedzialności biznesu i
zrównoważonego rozwoju,
wspieranie osób szczególnie uzdolnionych nie mogących realizować swoich planów z uwagi na
niedostatek środków finansowych,
kształtowanie szeroko rozumianych umiejętności psychospołecznych, poprawiających jakość
funkcjonowania zawodowego człowieka.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej, sposoby realizacji celów,
opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych
W pierwszym roku swojej działalności Fundacja Can-Pack realizowała swoją aktywność w obszarze:
- ppk b. statutu – działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
– ppkt d. – ochrona zdrowia i pomoc społeczna, ppkt g. – podejmowanie działań w zakresie
ochrony i promocji zdrowia, ppkt e. – działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w tym
rehabilitacji,
POMOCY SPOŁECZNEJ – ppkt d. – ochrona zdrowia i pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej, której nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości, ppkt f. – działalność charytatywna,
EDUKACJI – ppkt k. – działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania oraz c. – działalność w zakresie ochrony środowiska.
SPORTU

ZDROWIA

Wyżej wspomniane cele statutowe realizowaliśmy w ramach zaplanowanych programów:
Centrum Pomocy, Moje Zdrowie, Świadome Życie.
Beneficjentami pomocy Fundacji były organizacje oraz osoby indywidualne wywodzące się z lokalnych
społeczności, w których Grupa Can-Pack prowadzi swoją działalność m.in. z okolic Krakowa, Brzeska
i Bydgoszczy.
Wszelkie działania realizowaliśmy w ramach działalności statutowej nieodpłatnej.
Do Fundacji wpłynęły 42 wnioski od osób indywidualnych oraz 27 wniosków od instytucji.
Wsparcie organizacji – łączna kwota – 76 434,35 zł
Działania podejmowane na rzecz, bądź też w porozumieniu z instytucjami działającymi dla dobra dzieci
i młodzieży, placówkami, które na co dzień wspierają swoich podopiecznych w rozwoju, edukacji bądź
też w przezwyciężaniu trudności w tym również zdrowotnych. Beneficjenci/zakres pomocy:
1. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa TĘCZA w Krakowie
dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla grupy niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z
rodzicami, rodzin z Polski i Ukrainy oraz ich wychowawców,
2. OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY w Brzesku
dofinansowanie obozu sportowo-rekreacyjnego organizowanego w okresie wakacyjnym dla
dzieci i młodzieży z sekcji piłki nożnej,
3. Fundacja na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową WYSPY SZCZĘŚLIWE w Krakowie
sfinansowanie druku książeczki edukacyjnej przygotowywanej w ramach cyklu PRZYJAZNE
BADANIA przeznaczonej dla dzieci/pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie
4. Stowarzyszenie SIEMACHA w Krakowie i Odporyszowie
ufundowanie sprzętu sportowego dla wychowanków - podopiecznych placówek dziennych
i całodobowych
wsparcie działalności edukacyjnej zrealizowanej w ramach warsztatów ekologicznoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych w okresie przedświątecznym (we
współpracy ze spółką KOBA – Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Domem Dziecka w
Jasieniu)
5. DOM DZIECKA w Jasieniu
ufundowanie sprzętu sportowego dla wychowanków – podopiecznych placówki całodobowej –
w sezonie letnim,
ufundowanie sprzętu sportowego dla wychowanków – podopiecznych placówki całodobowej –
w sezonie zimowym,
6. UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY w Krakowie Prokocimiu

ufundowanie sprzętu medycznego - Pulsoksymetru (we współpracy ze spółką KOBA –
Organizacja Odzysku Opakowań S.A.)
7. TOWARZYSTWO SPORTOWE WISŁA w Krakowie
ufundowanie sprzętu sportowego dla dziecięcej sekcji gimnastycznej.
Wsparcie osób indywidualnych – 59 348,00 zł
Wsparciem dostosowanym do potrzeb objęliśmy też osoby indywidualne.
W gronie podopiecznych Fundacji znalazły się zarówno osoby dorosłe jak dzieci, wśród nich także
pracownicy CAN-PACK S.A. i członkowie ich rodzin. Wsparcie przekazane zostało głównie na ochronę
zdrowia w tym dofinansowanie specjalistycznych zabiegów i sprzętu medycznego oraz pomoc
społeczną, w tym w sytuacjach losowych związanych z utratą zdrowia czy też mienia. Łącznie wsparcie
otrzymało 8 rodzin.
Warsztaty
Mając na celu promocję zdrowego stylu życia oraz rozwój umiejętności psychospołecznych
przygotowaliśmy cykl 11 warsztatów podzielonych na grupy tematyczne (samorealizacja, umiejętności
psychospołeczne, odnalezienie się we współczesnym świecie, kampania antynikotynowa). Dotychczas
zorganizowaliśmy 4 spotkania w których wzięło udział łącznie 51 uczestników. Tematami kolejnych
spotkań były:
Zdrowie
temat: Żyj bez dymu – 1 edycja
Rozwój umiejętności psychospołecznych:
temat: Szczęśliwe życie co to właściwie oznacza? – 2 edycje,
temat: Czy pozytywnego myślenie można się nauczyć? – 1 edycja
Wolontariat pracowniczy
We współpracy z Grupą Can-Pack Fundacja zainicjowała wydarzenia z udziałem wolontariuszy –
pracowników Grupy:
pomoc przy odbudowie spalonego domu podopiecznej Fundacji – z udziałem 5 wolontariuszy,
zbiórkę pieniężną wśród pracowników na potrzeby podopiecznej Fundacji - poszkodowanej w pożarze.
Współpraca z KOBA Organizacja Odzysku S.A.
Fundacja podpisała ze spółką KOBA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. porozumienie na udział w
akcji recyklingu aluminiowych puszek. Kampania ta ma na celu ochronę środowiska połączoną między
innymi z pozyskiwaniem funduszy na cele charytatywne. Zebrane w ten sposób pieniądze w całości
przekazane zostały na dofinansowanie sprzętu medycznego, który Fundacja zakupiła dla szpitala w
Prokocimiu.
Finansowanie działalności Fundacji
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 150 000,00 zł.
Ponadto Fundacja otrzymała darowizny o łącznej wartości 281 000,00 zł z następujących źródeł:
Koba Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – 10 000,00 zł
CP Brokers sp. z o.o. – 20 000,00 zł
Can-Pack Food and Industrial Packaging sp. z o.o. – 150 000,00 zł
Can-Pack Glass S.A. – 100 000,00 zł
Osoba prywatna – 1 000,00 zł.
Inne źródła:
ze współpracy z KOBA Organizacja Odzysku S.A. – 270,29 zł
ze zbiórki pieniężnej – 2 850,00 zł

Informacja o działalności odpłatnej i gospodarczej
Fundacja nie prowadzi działalności statutowej odpłatnej ani gospodarczej.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
Przychody ogółem - 285 879,82 zł w tym:
z darowizn: 281 000,00 zł
z innych źródeł: 2 850,00 zł (zbiórka koleżeńska wśród pracowników Grupy CP)
270,29 zł (współpraca z KOBA Organizacja Odzysku Opakowań S.A.)
pozostałe przychody: 1 759.53 zł

Informacja o poniesionych kosztach
Koszty ogółem – 142 300,65 w tym:
Na realizację celów statutowych: 140 818,63 zł
Na administrację (opłaty, materiały, usługi rachunkowe): 1 482.02 zł
Na działalność gospodarczą: 0 zł
Pozostałe koszty: 0 zł

Dane o zatrudnieniu i majątku
Liczba osób zatrudnionych w Fundacji:
Fundacja nie zatrudnia żadnej osoby, Prezes Zarządu Fundacji pełni funkcję w ramach umowy
wolontariatu; członkowie Rady Fundacji nie pobierają żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionych
funkcji.
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację: 0 zł
Wysokość rocznego przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych
organów Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą: 0 zł
Usługi rachunkowo-księgowe wykonywane były na podstawie umowy podpisanej z spółką Can-Pack
Biuro Usług Rachunkowych.
Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne: 0 zł
Kwoty ulokowane na rachunku bankowym (stan na dzień 31.12.2015 r.): 295 768,23 zł (PKO Bank
Polski)
Wartość nabytych obligacji lub akcji: 0 zł
Wartość nabytych nieruchomości: 0 zł
Wartość nabytych pozostałych środków trwałych: 0 zł
Wartość aktywów Fundacji: 295 771,62 zł
Wartość zobowiązań Fundacji: 2 192,45 zł
Fundusze własne: 293 579,17 zł

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe
Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych oraz składanych deklaracji podatkowych
Fundacja podlega regulacjom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych. Dochody Fundacji, z uwagi na ich przeznaczenie na cele statutowe, są w całości zwolnione
z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy. Kwota naliczonego podatku
dochodowego za rok 2015r, wykazana w zeznaniu rocznym CIT 8 wynosi 0 zł.
Fundacja nie zatrudnia pracowników – dlatego też nie wykazuje zobowiązań z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r.
Fundacja nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Informacje o kontrolach i wynikach
W okresie sprawozdawczym Fundacji nie została przeprowadzona żadna kontrola.

Kraków, dn. 31 marca 2015r.

