Sprawozdanie z działalności
Fundacji Can-Pack
sporządzone za rok 2016

Informacje podstawowe
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 40./
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 S.A.
Stanisław Waśko – Wiceprezes Zarządu CAN-PACK S.A.
dr hab. Małgorzata Podrecka – Wiceprezes Zarządu CAN-PACK S.A.
Zarząd Fundacji:
Ewa Mazurek – Prezes Fundacji

Cele statutowe Fundacji
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

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 społecznozawodowej, 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,
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

p. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działania wspomagające rozwój demokracji,
q. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej, sposoby realizacji celów,
opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych
W 2016r. Fundacja Can-Pack realizowała swoją działalność w szczególności w obszarze:






sportu - ppkt b. – działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
zdrowia - ppkt d. – ochrona zdrowia i pomoc społeczna, ppkt g. – podejmowanie działań
w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
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.
integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - ppkt e. 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 społecznozawodowej, szkoleniach i poradach.

Wszelka aktywność Fundacji prowadzona była w ramach działalności statutowej nieodpłatnej.
Beneficjentami 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,
Bydgoszczy, Dębicy i Orzesza.
WSPARCIE LOKALNYCH INICJATYW – ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 48 028,37 ZŁ
Ze środków Fundacji wspieraliśmy lokalne społeczności w realizacji zadań zbieżnych z Celami
Statutowymi naszej Organizacji. Działaliśmy na rzecz bądź też we współpracy ze Stowarzyszeniami,
Instytucjami oraz innymi Organizacjami, które na co dzień pomagają swoim podopiecznym,
wychowankom w rozwoju, edukacji a także przezwyciężaniu trudności.
INICJATYWY W DZIEDZINIE SPORTU
Dofinansowanie eventów organizowanych przez środowiska sportowe działające na rzecz
dzieci i młodzieży
OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY w Brzesku
dofinansowanie zajęć o charakterze edukacyjno-sportowym organizowanych w okresie ferii zimowych,
dofinansowanie wydarzenia o charakterze sportowym organizowanego z okazji Dnia Dziecka,
dofinansowanie wydarzenia o charakterze sportowym – piłkarskiego zakończenia roku
ZAKLICZYŃSKA SZKÓŁKA WĘDKARSKA
dofinansowanie Turniejów Wędkarskich organizowanych dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w sekcji wydarzeń o charakterze edukacyjno-sportowym
STOWARZYSZENIE CZAS NA HOJEJ w Krakowie
dofinansowanie organizacji Turnieju Czas na Mini Hokej
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w Krakowie
ufundowanie biletów na wydarzenia sportowe dla wychowanków Placówki

dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla lokalnych instytucji działających w
obszarze sportu
TOWARZYSTWO SPORTOWE WISŁA w Krakowie
ufundowanie sprzętu sportowego dla dziecięcej sekcji gimnastycznej
STOWARZYSZENIE DZIECIĘCA AKADEMIA PIŁKARSKA w Dębicy
ufundowanie sprzętu sportowego dla wychowanków Stowarzyszenia
WYDARZENIA SPORTOWE POŁĄCZONE Z DZIAŁALNOŚCIĄ CHARYTATYWNĄ
BRZESKI KLUB BIEGACZA
udział w organizacji Biegu Mikołajkowego - wydarzenia sportowego połączonego z akcją charytatywną
mającą na celu zbiórkę darów dla lokalnych instytucji działających w obszarze opieki, wychowania i
pomocy społecznej. Zgodnie z Regulaminem Biegu każdy uczestnik zawodów w ramach opłaty startowej
był zobowiązany do skompletowania własnego, indywidualnego prezentu (na podstawie wcześniej
przygotowanych list potrzeb) dla placówek działających na terenie gminy Brzesko. W biegu wzięło udział
ok. 300 biegaczy, dzięki tak zorganizowanej akcji obdarowano podopiecznych placówek:
DOM DZIECKA W JASIENIU
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OCHRONKA
STOWARZYSZENIE OSTOJA
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
INICJATYWY W DZIEDZINIE KULTURY I EDUKACJI
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Brzesku
dofinansowanie wydarzenia o charakterze edukacyjnym organizowanego z okazji Dnia Dziecka,
dofinansowanie wydarzenia o charakterze integrującym lokalną społeczność organizowanego dla dzieci,
młodzieży i rodzin z Brzeska i Gminy Brzesko
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 w Bydgoszczy
dofinansowanie wydarzenia o charakterze integracyjnym oraz artystycznym - Festiwalu Ekspresji Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej poprzez ufundowanie naród dla uczestników spotkania
WSPRACIE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
ufundowanie udziału w eventach
zakup biletów na wydarzenie sportowe dla wychowanków placówek:
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEA TYPU RODZINNEGO - MAŁY KSIĄŻE w Krakowie
FUNDACJA PROJEKT ROZ
CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH ŚW. LUDWIKI w Krakowie
CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 2 w Krakowie
INTERWENCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA DLA DZIEWCZĄT w Krakowie
STOWARZYSZENIE SIEMACHA w Krakowie
WSPARCIE INNYCH LOKALNYCH INSTYTUCJI
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY w Krakowie Prokocimiu
ufundowanie sprzętu medycznego – wag medycznych, materacy przeciwodleżynowych, ssaków
medycznych - we współpracy ze spółką CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. - na
podstawie zawartego porozumienia 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.
WSPARCIE INICJATYW Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW GRUPY CAN-PACK - ŁĄCZNA
WARTOŚĆ: 19 079,45 ZŁ
WOLONTARIAT PRACOWNICZY
W 2016 r. - po raz pierwszy – Fundacja zorganizowała wolontariat w formie konkursu na realizację
własnych autorskich projektów wolontariackich pracowników Grupy CP. Zespoły wolontariuszy mogły
wnioskować o środki na realizację zadań na rzecz wybranych przez siebie placówek oraz ich
podopiecznych. Dofinansowanie otrzymały 3 projekty, które zostały zrealizowane na rzecz poniżej
wymienionych placówek:
POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO–LECZNICZNICZY w Brzesku (wraz z hospicjum)
GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOBRCZU - ŚWIETLICA w Kusowie
SPOŁECZNE TOWARZYSTWO HOSPICJUM CORDIS w Katowicach
DOFINANSOWANIE SPORTU AMATORSKIEGO PRACOWNIKÓW
Dofinansowanie w formie strojów sportowych przekazano kilku pracownikom Grupy CP występującym
od wielu sezonów regularnie w wydarzeniach sportowych organizowanych dla amatorów. Działanie to
miało charakter świadczenia wzajemnego – w ramach współpracy zawodnicy zobowiązali się do
promowania aktywnego stylu życia w swoim środowisku pracy m.in. poprzez zorganizowanie rywalizacji
sportowej wśród kolegów.
WSPARCIE OSÓB INDYWIDUALNYCH – ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 65 154,70 ZŁ
Fundacja objęła pomocą również osoby indywidualne, które znalazły się w trudnej sytuacji - wynikającej
najczęściej z nieprzewidzianych okoliczności jakie niesie ze sobą nagła poważna choroba lub przewlekłe,
nieuleczalne schorzenia często powiązane z niepełnosprawnością, ale też z powodu innych wyjątkowych
przypadków losowych.
W gronie podopiecznych Fundacji znalazły się osoby dorosłe, dzieci, osoby niepełnosprawne w tym
również pracownicy Grupy CP i członkowie ich rodzin, mieszkańcy lokalnych społeczności. Wsparcie
przekazane zostało głównie na ochronę zdrowia w tym: dofinansowanie specjalistycznych zabiegów,
operacji, rehabilitacji, opieki, sprzętu medycznego lub wspomagającego codzienne funkcjonowanie osób
z niepełnosprawnością.
Łącznie wsparcie jednorazowo bądź cyklicznie w ciągu roku otrzymało 13 rodzin.

Finansowanie działalności Fundacji
W 2016r. Fundacja otrzymała darowizny z następujących źródeł:
Can-Pack Food and Industrial Packaging sp. z o. o.
CP Glass S.A.
CAN-PACK S.A.
Łączna wartość: 350 000 zł
Inne źródła finansowania:
Dodatkowo w ramach współpracy ze spółką CP Recycling Organizacja Odzysku S.A. Fundacja otrzymała
środki – które w całości zostały przekazane na dofinansowanie sprzętu medycznego dla Szpitala w
Prokocimiu – zgodnie z celem zbiórki oraz przyjętymi ustaleniami.
Łączna wartość: 2 004,70 zł
Fundacja otrzymała darowiznę rzeczową od spółki CPRE – baner z logotypem Fundacji.
Łączna wartość: 6 765,00 zł

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

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
Przychody ogółem: 507 390,71 zł
w tym:
nadwyżka z roku poprzedniego: 143 579,17 zł
z darowizn pieniężnych: 352 004,70 zł
z darowizn rzeczowych: 6 765,00 zł
pozostałe przychody: 5 041,84 zł

Informacja o poniesionych kosztach
Koszty ogółem: 141 796,36 zł
w tym:
na realizację celów statutowych: 133 000,52 zł
na administrację (opłaty, materiały, usługi rachunkowe): 8 795,84 zł
Na działalność gospodarczą: 0 zł
Pozostałe koszty: 0 zł

Dane o zatrudnieniu i majątku
Liczba osób zatrudnionych w Fundacji: Fundacja nie zatrudnia pracowników, członkowie Rady Fundacji
oraz Prezes Zarządu Fundacji nie pobierają 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: nie dotyczy
Usługi rachunkowo-księgowe wykonywane były na podstawie umowy podpisanej z spółką Can-Pack
Biuro Usług Rachunkowych sp. z o.o..
Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne: 0 zł
Kwoty ulokowane na rachunku bankowym (stan na dzień 31.12.2016 r.): 511 459,71 zł
Wartość nabytych obligacji lub akcji: 0 zł
Wartość nabytych nieruchomości: 0 zł
Wartość nabytych pozostałych środków trwałych: 0 zł
Wartość aktywów Fundacji: 518 094,48 zł
Wartość zobowiązań Fundacji: 2 500,13 zł
Fundusze własne: 515 594,35 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 2016, wykazana w zeznaniu rocznym CIT-8 wynosi 0 PLN.
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. 20 czerwca 2017r.

