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Celem działalności Fundacji jest tworzenie warunków zamieszkania i opieki
zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnym stopniu
niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego i osobom samotnym oraz pomoc
osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji
(organizowanie i finansowanie budowy domu, przeprowadzanie remontów i modernizacji
budynków oraz ich urządzeń, a także zagospodarowywanie nieruchomości gruntowych
przeznaczonych na zorganizowanie domu, organizowanie i prowadzenie domu, organizowanie
i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania domu, organizowanie i
finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla osób starszych o różnorodnym stopniu
niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego, zorganizowanie i prowadzenie
gospodarstwa rolno-hodowlanego produkującego na rzecz domu, działanie na rzecz
pozyskiwania funduszy na bieżącą działalność domu, organizacyjne i rzeczowe wspomaganie i
wspieranie rozwoju domu, prowadzenie działań mających na celu integrację i aktywizację osób
starszych, kultywowanie tradycji w obchodzeniu uroczystości przez osoby starsze zamieszkałe
w domu, organizowanie różnych form wypoczynku i zwiedzania dla osób starszych
zamieszkałych w domu, zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym zamieszkałym w domu,
organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie
służącym realizacji celów fundacji, współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi
oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą zainteresowanymi realizacją
celów Fundacji)
Fundacja zrealizuje cele poprzez odpłatne świadczenie całodobowych usług bytowych,
opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym o różnorodnym stopniu
niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego mieszkającym w domu przez
krótki i dłuższy okres, świadczenie dziennych usług bytowych, opiekuńczych i
pielęgnacyjnych osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze
schorzeniami wieku podeszłego, świadczenie usług rehabilitacyjnych osobom starszym
mieszkającym w domu, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych osobom starszym o

różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,
organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów,
konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy, prowadzenie
działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek,
czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

W roku 2015 Fundacja Poznański Senior otrzymała darowizny na cele statutowe w kwocie
430 142,43 zł
Koszty działalności operacyjnej wraz z kosztami realizacji zadań statutowych wyniosły
272 110,27 zł. W załączeniu jednostronny rachunek zysków i strat ( załącznik nr 1)
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
Zysk Fundacji Dworek Skórzewski wyniósł: 158 032,16 zł

Poniesione koszty bez amortyzacji wyniosły:
Zużycie materiałów i energii

8 216,63 zł

Usługi obce:

14 401,99 zł

Podatki i opłaty:

4 173,47 zł

Wynagrodzenia:

85 496,27 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne:

14 427,95 zł

Koszty realizacji działań statutowych

117 770,50 zł

Fundacja Dworek Skórzewski zatrudniała na umowę o pracę:
- 2 osoby na stanowisku: opiekun osób starszych
- 1 osoba na stanowisku: pracownik gospodarczy
- 1 osoba na stanowisku: fizjoterapeuta
- 2 osoby na stanowisku: manager
- 1 osoba na stanowisku: gerontolog
Wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniosło: 33 057,24zł

Wynagrodzenie brutto członków zarządu wyniosło: 40 194,03 zł.
Wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie wyniosło: 12 245 zł

Fundacja nie udzieliła pożyczek
Na koniec roku sprawozdawczego w Banku Pekao nr 47124017471111001063175533
Fundacja Poznański Senior posiadała kwotę 14 839,97 zł
Fundacja nie nabyła żadnych akcji ani obligacji.
Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
Fundacja otrzymała w drodze darowizny rzeczowe aktywa trwałe o wartości 108 139 zł:
- samochód osobowy Land Rover, rok produkcji 2009, nr rej. PZ 583 HT, VIN
SALLMAM748A288200, o wartości 76 639 zł
- samochód osobowy Hyundai I30, rok produkcji 2013, nr rej. PZ 638 HE, VIN
TMAD231RAEJ003476, o wartości 26 000zł
-samochód osobowy Skoda Fabia, rok produkcji 2003, nr rej. PZ 31449, VIN
TMBJC16Y433867144, o wartości 3 000 zł
- przyczepa Thule, rok produkcji 2012, nr rej. PZ 561 AW, VIN UH2000A51CP391087,
o wartości 2 500 zł

Wartość aktywów Fundacji wynosiła: 196 762,73 zł
Wartość zobowiązań Fundacji wynosiła 34 730,57 zł
W załączeniu bilans ( załącznik nr 2)
Fundacja nie korzystała z umów dotacyjnych i nie udzielono jej grantów.

Złożone deklaracje:
- CIT-8
- PIT-4
- PIT-11

W okresie sprawozdawczym w Fundacji Poznański Senior nie przeprowadzono kontroli.
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Załączniki:
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