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1. O FORUM
Forum Darczyńców w Polsce zrzesza niezależne instytucje grantodawcze: fundacje, stowarzyszenia,
fundusze lokalne prowadzące programy społecznego zaangażowania, wspierające działania i
inicjatywy obywatelskie prowadzone na rzecz dobra publicznego.
Celem Forum Darczyńców jest doskonalenie umiejętności grantodawczych i upowszechnianie
dobrych praktyk przyznawania dotacji. Forum podejmuje inicjatywy służące budowaniu społecznej
wiarygodności instytucji grantodawczych i tworzeniu przyjaznych warunków prowadzenia przez nie
działalności. Reprezentuje interesy darczyńców prywatnych wobec administracji publicznej i władz
ustawodawczych. Działamy na rzecz rozwoju zinstytucjonalizowanych form filantropii w Polsce i w
Europie.
Grupa założycieli Forum Darczyńców działa od 2002 roku. 22 września 2004 roku Forum Darczyńców
w Polsce zostało zarejestrowane pod nr KRS 0000217821 w Krajowym Rejestrze Sądowym jako
stowarzyszenie. 31 grudnia 2010 roku Forum Darczyńców liczyło 20 członków, do których należą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Fundacja Banku Zachodniego WBK
Fundacja BGŻ
Fundacja dla Polski
Fundacja Ernst & Young
Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja J&S Pro Bono Poloniae
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja Orange
Fundacja PricewaterhouseCoopers „Podaruj siebie”
Fundacja Przyjaciółka
Fundacja Wspomagania Wsi
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Stowarzyszenie Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
2. WŁADZE

Zgodnie z § 12, art. 4 statutu Forum Darczyńców, który nakazuje zwołanie co roku w terminie do 30
czerwca Walnego Zebrania Członków, 23 czerwca 2010 r. w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców, w którym uczestniczyło
11 przedstawicieli członków zwykłych oraz 6 przedstawicieli członków wspierających.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Forum Darczyńców w Polsce należy powoływanie i
odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Forum Darczyńców. Jako że kadencja Zarządu
Forum (zgodnie z §14 statutu) trwa 2 lata, a wybór członków Zarządu został dokonany decyzją
Walnego Zebrania Członków z 30 czerwca 2009, w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010
Zarząd pracował w niezmienionym składzie:
Maria Zaguła-Holzer – Przewodnicząca Zarządu, reprezentująca Polską Fundację Dzieci i Młodzieży
Joanna Luberadzka-Gruca – Członek Zarządu, reprezentująca Fundację Przyjaciółka
Adam Zieliński – Członek Zarządu, reprezentujący Fundację na rzecz Nauki Polskiej
Podczas Walnego Zebrania Członków Forum Darczyńców dnia 23 czerwca 2010 r. przeprowadzono
natomiast wybory do Komisji Rewizyjnej na kadencję 2010-2011 (zgodnie z §13 statutu Forum
Darczyńców kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok). Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące
osoby:
Tomasz Bruski – reprezentujący Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
Ewa Krupa – reprezentująca Fundację Orange
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Ewa Kulik-Bielińska – reprezentująca Fundację im. Stefana Batorego
Piotr Szczepański – reprezentujący Fundację Wspomagania Wsi
Monika Wodzińska – reprezentująca Fundację Ernst & Young
W okresie od 30 czerwca 2009 do 23 czerwca 2010 w Komisji Rewizyjnej zasiadali: Tomasz Bruski –
reprezentujący Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Ewa Krupa – reprezentująca Fundację
Orange, Albrecht Lempp – reprezentujący Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Piotr
Szczepański – reprezentujący Fundację Wspomagania Wsi i Monika Wodzińska – reprezentująca
Fundację Ernst & Young.
W 2010 roku odbyło się jedno Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, w terminie 14 grudnia.
Podczas zebrania przyjęto program działania Forum na rok 2011 oraz przyjęto jednego nowego
członka. Do Forum przystąpiła Fundacja PricewaterhouseCoopers „Podaruj siebie”, która została
członkiem wspierającym Forum. Fundacja PricewaterhouseCoopers „Podaruj siebie” została
powołana przez firmę PricewaterhouseCoopers w 2005 r.
W 2010 roku odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Forum Darczyńców otwartych dla wszystkich członków
Forum. Forum Darczyńców przyjęło zasadę, że zebrania Zarządu, które odbywają się średnio raz na
miesiąc są otwarte dla wszystkich członków Forum. Podczas spotkań dyskutowane są kwestie istotne
z punktu widzenia członków stowarzyszenia, np. zmiany legislacyjne dotyczące środowiska
grantodawców, różnorodne aspekty działalności grantodawczej (kryteria konkursów, zasady oceny
wniosków, procedury ewaluacji projektów stosowane przez poszczególnych członków).
4. FINANSE
Na przychody Forum Darczyńców w 2010 r. złożyły się składki członkowskie od 17 członków Forum
oraz dotacje uzyskane od zagranicznych i polskich fundacji i instytucji: grant instytucjonalny z
Fundacji C.S.Motta (90 000 USD na lata 2010-2012), dotacja Trust for Civil Society in Central and
Eastern Europe działalność programową (w 2010 roku 43 103,72), dotacja Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej na kontynuację realizacji seminariów dot. modeli fundacji w Polsce i Europie
(25 266,72 zł otrzymane i wydatkowane w 2010 roku) oraz niewielkie dotacje celowe od British
Council w Polsce i Asia Pacific Philantropy (obie poniżej 2 000 zł). Zgodnie z uchwałą Walnego
Zebrania Członków Forum Darczyńców nr WZ 2008-10-20/02 o zatwierdzeniu mechanizmu
podnoszenia wysokości rocznej składki członkowskiej składka członkowska w 2010 roku wynosiła
6 900 zł dla członka zwykłego oraz 4 600 zł dla członka wspierającego. Utrzymano w mocy uchwałę z
19 października 2004 roku zwalniającą dwóch członków wspierających: Nidzicki Fundusz Lokalny i
Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z opłaty składki członkowskiej w Forum. Decyzją Walnego
Zebrania Członków członek wspierający przyjęty w grudniu 2010 r. został zwolniony z opłacenia
składki w 2010 roku.
5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2010 ROKU
W okresie sprawozdawczym działania Forum Darczyńców realizowane były w oparciu o Cele
strategiczne na lata 2010-2012 oraz o Plan działania na rok 2010 przyjęte przez Walne Zebranie
Członków w listopadzie 2009 roku. Zgodnie z tymi dokumentami Forum zorganizowało swoją
działalność wokół trzech rodzajów celów: (1) działania na rzecz przewidywalnego i stabilnego prawa
w zakresie dotyczącym działalności filantropijnej i zmiana otoczenia prawnego na bardziej
przychylne III sektorowi, (2) promowanie działalności filantropijnej i upowszechnianie wiedzy o
pozytywnych efektach działalności III sektora, (3) podwyższenie poziomu prowadzonej działalności
filantropijnej. Działania Forum w 2010 roku realizowane były w trzech obszarach priorytetowych
(pkt. 5.1 – 5.3):
5. 1. DZIAŁALNOŚĆ RZECZNICZA
5. 1. 1. Współpraca z Parlamentem
Na początku 2010 roku, na zaproszenie sejmowej podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi, Forum Darczyńców zgłosiło propozycje tematów do prac Podkomisji na rok 2010.
Wśród zaproponowanych tematów znalazły się m.in. postulaty dot. ustaw podatkowych (zrównanie
do 10% zwolnień od darowizn w PIT i CIT, zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania przy
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stypendiach udzielanych przez organizacje pozarządowe), ustawy o VAT (zwolnienie z VAT darów
rzeczowych i porad prawnych udzielanych pro bono przez kancelarie prawne oraz charytatywnych
SMSów), Krajowego Rejestru Sądowego (wprowadzenie wymogu informowania organizacji co
powinny zmienić/ uzupełnić przy odmowie rejestracji ze względu na uchybienia formalne,
wprowadzenie obligatoryjności uzasadniania decyzji odrzucania wniosków przedkładanych do KRS z
informacją gdzie został popełniony błąd), jak i przepisów o zbiórkach publicznych (ograniczenie
zbiórki publicznej do zbierania darów w gotówce i naturze, tak jak zapisano to w art. 1 ustawy o
zbiórkach publicznych). Postulaty te dotyczyły problemów, które napotykają w swojej działalności
organizacje pozarządowe i które są przeszkodą w rozwoju filantropii zinstytucjonalizowanej i
indywidualnej w Polsce.
5. 1. 2. Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W dniu 22 stycznia 2010 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. 12 lutego ustawę podpisał Prezydent
RP. Uchwalona przez Sejm ustawa reguluje prowadzenie działalności pożytku publicznego,
współpracę administracji z organizacjami pozarządowymi, uzyskiwanie przez organizacje statusu
organizacji pożytku publicznego, kwestie nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego oraz
tworzenia i funkcjonowania rad pożytku publicznego. Od kwietnia 2010 Forum bierze udział w
konsultacjach społecznych aktów wykonawczych do ustawy. W 2010 roku toczyły się prace nad
następującymi rozporządzeniami: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego (ogłoszone 14 września 2010 r.),
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania (ogłoszone 15 grudnia 2010 r.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
oraz rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania związanego
z nieodpłatnym informowaniem w programach publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez
organizacje pożytku nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Opinie na temat projektów
rozporządzeń Forum Darczyńców przedstawiało na spotkaniach organizowanych zarówno przez
stronę rządową, jak i przez organizacje pozarządowe. Stanowisko Forum na temat projektu
rozporządzenia w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania zostało przekazane
także w formie pisemnej do MPiPS. Również w formie pisemnej oraz na spotkaniu konsultacyjnym
Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS w czerwcu 2010 r. Forum przedstawiło swoje krytyczne
stanowisko nt. projektu
rozporządzenia MPiPS w sprawie sprawozdania merytorycznego z
działalności organizacji pożytku publicznego. Sformułowania zawarte we wzorze sprawozdania
Forum oceniło jako niejasne, nieprecyzyjne i mylące. Forum zwróciło autorom projektu uwagę, że
zakres proponowanego sprawozdania jest zdecydowanie za szeroki, a wiele jego punktów jest
całkowicie zbędnych i nie ma uzasadnienia w ustawie. Prace nad rozporządzeniem, dot.
sprawozdawczości organizacji OPP nie zostały zakończone w roku 2010.

5. 1. 3. Inicjatywa na rzecz zniesienia VAT od darowizn w formie SMS
W roku 2010 Forum Darczyńców kontynuowało współpracę z koalicją „Charytatywny SMS bez VAT”
założoną przez 19 największych organizacji charytatywnych w Polsce na rzecz zniesienia podatku
VAT od darowizn przekazywanych za pomocą wiadomości tekstowych. W lutym 2010 r. Minister
Finansów przedstawił projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt ten nie uwzględnił propozycji koalicji, która była
bardziej korzystna zarówno dla organizacji pozarządowych jak i operatorów telefonii komórkowych.
Forum Darczyńców wystosowało list do Premiera RP, Donalda Tuska postulując zmianę
rozporządzenia w kierunku uwzględniającym zgłoszone uprzednio propozycje koalicji oraz podpisało
się pod wspólnym listem członków koalicji „Charytatywny SMS bez VAT” wysłanym do Premiera w
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lutym 2010 r. Mimo, że rozporządzenie w zaproponowanym przez rząd kształcie weszło w życie w
sierpniu 2010 r., organizacje z koalicji podtrzymały alternatywną propozycję rozwiązania problemu,
która zakłada nieopodatkowanie kwoty darowizn dokonywanych SMSem na cele społecznie
użyteczne.
5. 1. 4. Równe traktowanie stypendiów
W roku 2010 Forum Darczyńców kontynuowało podjęte w listopadzie 2009 r. działania na rzecz
zniesienia nierówności podmiotów przyznających stypendia w Polsce oraz podniesienia wysokości
kwoty stypendium wolnej od podatku. Forum apelowało o to, żeby stypendia organizacji
pozarządowych nie były wliczane do dochodu stypendysty analogicznie do stypendiów
przyznawanych na podstawie działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz stypendiów
przyznawanych przez samorządy. Forum Darczyńców apelowało też o podjęcie odpowiednich działań
w celu podniesienia wysokości kwoty stypendium wolnej od podatku, gdyż obowiązująca od kilku lat
kwota 380 zł jest zbyt niska, żeby mogła znacząco przyczynić się do wyrównywaniu szans
edukacyjnych czy rozwijania talentów młodych ludzi (wiele fundacji i stowarzyszeń, badając realne
zapotrzebowanie wśród młodzieży uczącej się, wypłaca stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie,
co zmusza stypendystów do odprowadzania podatków). Swoje stanowisko w tej sprawie Forum
przedstawiło w pismach przesłanych do Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego i Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. W lutym 2010
r. podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
posłowie i senatorowie oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego zapowiedzieli wprowadzenie zmian prawa w zakresie udzielania i
otrzymywania stypendiów (Ustawa o systemie oświaty i ustawa prawo o szkolnictwie wyższym).
5. 1. 5. Fundacje polityczne
W marcu 2010 roku upubliczniony został projekt ustawy o fundacjach politycznych przygotowany
przez posłów Platformy Obywatelskiej. 7 kwietnia 2010 r. w Sejmie odbyło się spotkanie
konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji, w tym Forum
Darczyńców. Podczas spotkania autorzy projektu przedstawili założenia do ustawy, która ma
powoływać nowy rodzaj fundacji, pełniących rolę think-tanków polskich partii politycznych. Forum
Darczyńców sformułowało swoje stanowisko, w którym uzasadniło swoje zastrzeżenia do pomysłu
stworzenia tzw. fundacji politycznych finansowanych z budżetu państwa. Stanowisko to zostało
przesłane do autorów projektu 21 kwietnia 2010 r. wraz z deklaracją gotowości do dalszej
współpracy.
5. 1. 6. Ustawa o fundacjach
Forum Darczyńców zostało zaproszone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do
zaprezentowania wyników cyklu seminariów i konferencji pt. „Rola i modele fundacji w Polsce i w
Europie”. Cykl organizowany przez Forum we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej
w latach 2008-2009, poświęcony był analizie istniejących rozwiązań prawnych dotyczących fundacji.
Wypracowane w toku dyskusji, sondaży i analiz wnioski dotyczące pożądanych zmian prawnych i
samoregulacyjnych zostały zaprezentowane przedstawicielom rządu i Parlamentu jako
rekomendacje do ewentualnych zmian w ustawodawstwie dotyczącym fundacji, do których
przygotowywał się rząd.
5. 1. 7. Ustawa prawo o stowarzyszeniach
W grudniu 2010 r. na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi grupa senatorów przedstawiła projekt nowej ustawy o zrzeszeniach. Projekt ten
miał w założeniu zastąpić od 2013 roku ustawę prawo o stowarzyszeniach (obowiązującą od roku
1989). Członkowie Forum podjęli decyzję o przystąpieniu wraz z innymi organizacjami
pozarządowymi do procesu konsultacji projektu ustawy o zrzeszeniach zaplanowanych na rok 2011.
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5. 2. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
5. 2. 1. Seminarium „Hazard pro publico bono. Loterie jako źródło finansowania inicjatyw
obywatelskich”
W dniu 16 lutego 2010 r. odbyło się seminarium „Hazard pro publico bono. Loterie jako źródło
finansowania inicjatyw obywatelskich”. Seminarium zostało zorganizowane przez Forum Darczyńców
w Polsce, Fundację Instytut Spraw Publicznych oraz Ambasadę Królestwa Niderlandów, we
współpracy ze Stowarzyszeniem Loterii Dobroczynnych w UE (ACLEU). Podczas seminarium
przedstawione zostały doświadczenia międzynarodowe w zakresie wykorzystania mechanizmu
loteryjnego do finansowania inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego, a także możliwości
wykorzystania tego mechanizmu w ramach aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów. Katerina
Hadzi-Miceva z European Centre for Not-for-Profit Law przedstawiła różne zastosowanie
mechanizmów loteryjnych do finansowania celów społecznie użytecznych w Europie i na świecie.
Tatiana van Lier ze Stowarzyszenia Loterii Dobroczynnych w UE omówiła
doświadczenia
holenderskie w prowadzeniu loterii charytatywnej, w tym loterii wykorzystującej system kodów
pocztowych. Eric van Vondelen, sekretarz Holenderskiego Zarządu Kontroli Gier przedstawił
tradycje loterii dobroczynnych w Holandii oraz ich otoczenie prawne. Filip Vagac, dyrektor
słowackiej spółki Lotka, operatora loterii charytatywnych opowiedział o ostatnio wprowadzonych w
Słowacji regulacjach prawnych, pozwalających na prowadzenie tego typu loterii. Wystąpienie prof.
Piotra Steca z Uniwersytetu Opolskiego, który dokonał przeglądu mechanizmów loteryjnych,
funkcjonujących w ramach obowiązującego prawa polskiego, rozpoczęło dyskusję pomiędzy Piotrem
Pawłowskim, prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Elżbietą Janczur, dyrektor
Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Lidią Kołucką-Żuk, członkinią Zespołu Doradców
Strategicznych Prezesa Rady Ministrów a Jackiem Kapicą, podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Finansów o tym, czy i jak można wprowadzić mechanizm loterii dobroczynnych w Polsce.
Po seminarium ukazało się specjalne wydanie „Analiz i Opinii” (czasopisma Instytutu Spraw
Publicznych) całkowicie poświęcone tematowi hazardu pro publico bono.
5. 2. 2. Seminarium „Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji
pozarządowych?”
14 czerwca 2010 r. Forum zorganizowało seminarium pt. „Fundacje korporacyjne – sojusznik czy
konkurent organizacji pozarządowych?” Na seminarium wystąpili dwaj eksperci z zagranicy: Pavlina
Kalousova z Czeskiego Forum Darczyńców oraz prof. Hans Fleisch Niemieckiego Związku Fundacji.
Na seminarium przedstawione zostały zasady i modele funkcjonowania fundacji korporacyjnych w
Czechach i w Niemczech, eksperci przedstawili dane statystyczne i charakterystykę działalności
tego typu fundacji w ich krajach. Przeanalizowane zostały cechy wspólne i różnice pomiędzy
fundacjami firm działającymi u naszych sąsiadów, a tymi powstałymi w Polsce, m.in. w zakresie
źródeł finansowania, skali i form działalności, podejmowanych tematów i innowacji. Dyskusja
dotyczyła również najnowszych trendów w działalności fundacji korporacyjnych i wyzwań, które
przed tymi podmiotami stoją. Porównane zostały również regulacje prawne i przywileje podatkowe
dla fundacji korporacyjnych oraz dla zakładających je firm. W drugiej części seminarium
przedstawiciele trzech polskich fundacji korporacyjnych zaprezentowali różne modele działania.
Seminarium zakończyła dyskusja dotycząca dobrych i złych praktyk, największym zainteresowaniem
cieszył się wątek finansowania działalności fundacji korporacyjnych, w tym pozyskiwanie przez nie
środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Większość uczestników seminarium
negatywnie oceniła tę praktykę, podkreślając, że fundacje korporacyjne powinny być finansowane
przez firmy je powołujące.
W seminarium uczestniczyło ponad 70 gości: reprezentantów firm i fundacji korporacyjnych, innych
organizacji pozarządowych, administracji publicznej i mediów. Relacje z seminarium pojawiły się w
ogólnopolskich i trzeciosektorowych mediach.
5. 2. 3. Seminarium „Kapitał żelazny jako źródło finansowania działalności organizacji
pozarządowych”
W dniach 4-5 października 2010 r. Forum zorganizowało seminarium pt. „Kapitał żelazny jako źródło
finansowania działalności organizacji pozarządowych”. 4 października 2010 r. zaprezentowane
zostały różne modele kapitałów żelaznych, które stale pomnażane stają się jednym ze źródeł
finansowania działalności organizacji. O tworzeniu kapitałów żelaznych, aspektach prawnych,
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sposobach inwestowania i o zarządzaniu kapitałami opowiedzieli następujący eksperci: Richard
Robinson (Paul Hamlyn Foundation, Wielka Brytania), Andrzej Rojek (Lydian Asset Management L.P.,
Stany Zjednoczone), Jiri Barta (Nadace Via, Czechy), Natalya Kaminarskaya (Rosyjskie Forum
Darczyńców), Markus Hipp (BMW Stiftung Herbert Quandt, Niemcy), Ewa Kulik-Bielińska (Fundacja
im. S. Batorego), Barbara Margol (Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny), Anna Miszewska
(Fundacja Auschwitz-Birkenau) i Albrecht Lempp (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej). W
pierwszym dniu seminarium (4 października) uczestniczyło około 100 osób, głównie przedstawicieli
organizacji pozarządowych, ale też uczelni wyższych, administracji publicznej oraz mediów.
Drugiego dnia (5 października) w gronie członków Forum Darczyńców odbyła się dyskusja o
otoczeniu prawnym, tworzeniu i zarządzaniu kapitałami żelaznymi. Seminarium Forum
zorganizowało we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz British Council w
Polsce w ramach kontynuacji cyklu „Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie”,
zapoczątkowanego w 2008 roku.
5. 2. 4. Badanie i konferencja nt. wpływu statusu OPP na działalność organizacji
pozarządowych
20 października 2010 r. Forum zorganizowało konferencję pt. „Jaki pożytek publiczny z „1%”?
Prezentacja wyników badania nt. wpływu statusu OPP na działalność organizacji pozarządowych
i wykorzystania przez nie środków z alokacji 1% podatku”.
Konferencję otworzyło wystąpienie gościa specjalnego - prof. Jerzego Hausnera nt. założeń
i oczekiwań towarzyszących wprowadzeniu do polskiego prawodawstwa mechanizmu alokacji 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych. Następnie zaprezentowane zostały wyniki pierwszego
w Polsce badania na temat wpływu statusu OPP na działalność organizacji pozarządowych w Polsce.
Przeprowadzone na zlecenie Forum Darczyńców badanie, objęło następujące obszary tematyczne:
powody starania się o status OPP, wpływ posiadania statusu OPP na działalność organizacji,
działania promocyjne związane z pozyskiwaniem 1% podatku, sposoby wykorzystania środków
otrzymanych z 1% oraz sprawozdawczość. Badanie zrealizowane zostało na reprezentatywnej próbie
400 organizacji posiadających status OPP przez PBS DGA w Sopocie w kwietniu 2010 r.
Ponadto podczas konferencji odbyła się debata „Sześć lat funkcjonowania mechanizmu alokacji 1%
podatku w Polsce – korzyści, szanse i wyzwania” z udziałem prof. Jerzego Hausnera i dr. Macieja
Grabowskiego, Wiceministra Finansów. Dyskusję poprowadził Tomasz Schimanek, ekspert ds.
organizacji pozarządowych. W trakcie dyskusji paneliści zastanawiali się nad społecznymi skutkami
wprowadzenia mechanizmu 1% oraz nad tym, jakie korzyści przyniósł on organizacjom, obywatelom
i państwu. Dyskutowano również o dobrych praktykach w zakresie pozyskiwania środków z alokacji
1% podatku oraz potrzebie wprowadzenia mechanizmach samoregulacji dla organizacji o statusie
pożytku publicznego. Przeanalizowane zostały szanse i wyzwania, które po 6 latach działania
mechanizmu, stoją przed organizacjami pożytku publicznego i przed państwem.
5. 2. 5. Konferencja „Stypendia w Polskiej Edukacji”
21 października 2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Stypendia w Polskiej Edukacji”
zorganizowana przez Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (członka Forum), Fundację Moje
Stypendium oraz Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, przy wsparciu Forum Darczyńców. Celem
konferencji była dyskusja o możliwościach i wyzwaniach w rozwoju oferty stypendialnej w Polsce, a
także rola różnych instytucji i organizacji budujących system stypendiów. Ważnym elementem
konferencji była ceremonia wręczenia dyplomów laureatom i wyróżnionym w Konkursie „Dobre
Stypendium 2010”.
5. 2. 6. Spotkania wewnętrzne Forum
Prezentacja przeglądu form prawnych odbiorców dotacji
W ramach działań peer learning Forum zorganizowało w czerwcu 2010 spotkanie dla członków
Forum na temat różnych form prawnych odbiorców dotacji. Na spotkanie Grzegorz Wiaderek
przygotował opracowanie prawne zagadnienia, które przekazane zostało członkom Forum
Darczyńców. Prezentacja opracowania otworzyła dyskusję pomiędzy członkami Forum na temat ich
doświadczeń we współpracy z różnymi odbiorcami dotacji.
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Mecenat jako forma wspierania działań społecznie użytecznych
Kolejnym spotkaniem mającym na celu dzielenie się wiedzą z zakresu grantodastwa było spotkanie
w listopadzie 2010 r. nt. mecenatu we Francji. Mecenat, funkcjonujący we Francji od 2003 roku,
jest nowym modelem zaangażowania społecznego na rzecz pożytku publicznego zarówno osób
fizycznych, jak i firm. Model ten przedstawiła członkom Forum Jadwiga Czartoryska,
przewodnicząca zarządu Fundacji Orange, otwierając dyskusję na temat doświadczeń polskich w
tym zakresie.
5. 3. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA
5. 3. 1. Konkurs Liderzy Filantropii 2010
W czerwcu 2010 roku Forum uruchomiło czwartą edycję konkursu dla firm zaangażowanych
społecznie – Liderzy Filantropii. Konkursu zorganizowany został pod patronatem honorowym Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie. Audyt procedur konkursowych przeprowadziła pro-bono
firma PricewaterhouseCoopers. Radio PIN, portale www.money.pl, www.PRoto.pl, www.ngo.pl i
„Dziennik Gazeta Prawna” patronowały konkursowi. W konkursie wzięło udział 25 firm. Zwycięzcy
konkursu „Liderzy Filantropii 2010” zostali wyłonieni w dwóch kategoriach: 1. firma, która
przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed
opodatkowaniem, 2. firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne.
Zwycięzcą w pierwszej kategorii została firma z Wrocławia DSA Financial Group, która przeznaczyła
5,5% dochodu na cele społeczne. W drugiej kategorii konkursu na pierwszym miejscu znalazła się
firma Procter and Gamble DS Polska, która przekazała na cele społeczne w 2009 roku 8 442 345 zł.
Dzięki dwóm kategoriom konkursowym, w prestiżowym gronie Liderów Filantropii znalazły się
zarówno firmy duże, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa. Po raz pierwszy przyznana została
nagroda specjalna, którą otrzymała Grupa Atlas za systematyczną filantropię i zaangażowanie
społeczne firmy oraz jej właścicieli.
Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów laureatom odbyło się w Warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych. Gali towarzyszyła debata „Czy filantropia to dobra inwestycja?”, w której wzięli
udział: prof. Wojciech Gasparski – Dyrektor Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego
oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Irena Pichola – Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i
odpowiedzialnego biznesu PricewaterhouseCoopers, Dariusz Winek – Dyrektor Departamentu Analiz
Makroekonomicznych i Sektorowych, Główny Ekonomista Banku BGŻ oraz laureaci konkursu. W Gali
uczestniczyło ponad 100 gości – przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych, administracji
publicznej i mediów. Ponad 40 artykułów i wiadomości prezentujących wyniki konkursu, pojawiło się
w lokalnych i ogólnopolskich mediach drukowanych.
Łączna kwota darowizn przekazanych w 2009 roku przez firmy biorące udział w konkursie wyniosła
49 373 809 zł. Średni udział darowizn w dochodach firmy przed opodatkowaniem w pierwszej
dziesiątce kategorii procentowej wyniósł 2,1%, podczas gdy rok wcześniej było to 2,6%.
5. 3. 2. Informacja i promocja
Oficjalne uruchomienie strony internetowej Forum w jej nowej odsłonie nastąpiło wraz z
początkiem 2010 roku (4 stycznia). Strona www.forumdarczyncow.pl została rozbudowana zgodnie z
potrzebami i rekomendacjami członków. Główne zmiany to uruchomienie strefy członkowskiej,
która służy komunikacji wewnętrznej członków, wymianie informacji i opinii oraz udostępnianiu
niezbędnych materiałów. W strefie członkowskiej są też zamieszczane protokoły z wszystkich
spotkań zarządu i Walnego Zebrania Członków. Strona główna zawiera opisy bieżących oraz
archiwalnych działań Forum, w tym materiały z seminariów i konferencji, opinie dotyczące aktów
prawnych, informacje o partnerach Forum. Dodatkowo Forum wysyła dwa rodzaje e-biuletynu:
ogólny i tylko dla członków. W 2010 r. zostały przesłane cztery numery obydwu biuletynów z
aktualnymi wiadomościami dot. Forum i szerzej organizacji pozarządowych. Biuletyn ogólny w 2010
roku miał blisko 1000 odbiorców z III sektora, biznesu, administracji publicznej, uczelni wyższych i
mediów.
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5. 3. 3 Media
Seminaria, konferencje oraz przebieg i finałowa gala Konkursu „Liderzy Filantropii 2010” były
relacjonowane w mediach ogólnopolskich, dziennikach, czasopismach. Przedstawiciele Forum byli
wielokrotnie zapraszani do radia i telewizji, zarówno publicznej, jak i prywatnej, gdzie
przedstawiali bieżą działalność Forum oraz opinie na temat filantropii w Polsce czy kwestii źródeł
finansowania i warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych. Forum zamieszczało też
artykuły w mediach branżowych, związanych z organizacjami pozarządowymi, takich jak portal
ngo.pl oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”, gdzie ukazywały się relacje z poszczególnych wydarzeń
organizowanych przez Forum Darczyńców. W „Trzecim Sektorze” (nr 19) ukazała się recenzja
publikacji „Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie” wydanej przez Forum Darczyńców.
Współpraca międzynarodowa
W 2010 roku Forum aktywnie uczestniczyło w pracach międzynarodowych sieci, do których należy:
DAFNE (Donors and Foundations’ Networks in Europe) i WINGS (Worldwide Initiatives for
Grantmakers Support). Magdalena Pękacka z biura Forum i Adam Zieliński jako Członek Zarządu
wzięli udział w spotkaniu sieci DAFNE w dniach 21-22 stycznia w Madrycie. Oprócz kwestii
związanych ze współpracą w ramach sieci na spotkaniu odbyły się sesje tematyczne dotyczące
m.in.: metodologii badań fundacji, współpracy z członkami organizacji, roli związków organizacji
grantodawczych w działaniach rzeczniczych oraz promocji filantropii.
W listopadzie 2010 roku Magdalena Pękacka i Agata Tomaszewska uczestniczyły w trzydniowym
spotkaniu sieci WINGS w Como we Włoszech. Spotkanie wypełnione było warsztatami dotyczącymi
m.in.: działań rzeczniczych, komunikacji i promocji filantropii, współpracy z członkami i innymi
organizacjami wspierającymi.
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6. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO „FORUM DARCZYŃCÓW W POLSCE”
za okres 01.01.2010 – 31.12.2010

FORUM DARCZYŃCÓW W POLSCE to związek niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji.
Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej zostało wpisane w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000217821 dnia 22.09.2004,
podmiot nie jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.
Forum nie prowadzi działalności gospodarczej.
Forum Darczyńców w Polsce ma siedzibę w Warszawie przy ul. Sapieżyńskiej 10A lok. 131.
Organizacji został nadany przez Urząd Statystyczny nr REGON 140001985.
Zgodnie z § 3 Statutu celem Forum Darczyńców jest prowadzenie działalności edukacyjnej i
badawczej w zakresie materialnego i niematerialnego wspierania działań społecznie użytecznych,
upowszechnianie dobrych praktyk i doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania i
dysponowania środkami przeznaczonymi na te działania, tworzenie przyjaznych i przejrzystych
warunków rozwoju organizacji przyznających dotacje oraz budowanie ich społecznej wiarygodności.
Forum Darczyńców realizuje swoje cele przez:
1. działanie na rzecz doskonalenia procesów przyznawania dotacji oraz na rzecz efektywnego ich
wykorzystywania;
2. promocję skutecznych i wiarygodnych sposobów wykorzystania dotacji przez beneficjentów oraz
samych beneficjentów;
3. wpływanie na kształt rozwiązań prawnych regulujących działalność filantropijną w Polsce oraz
informowanie opinii publicznej o istotnych zmianach tych regulacji;
4. współpracę z organizacjami zagranicznymi o podobnym profilu działania oraz potencjalnymi
donatorami z kraju i z zagranicy;
5. ułatwianie wymiany informacji pomiędzy Członkami Forum Darczyńców;
6. zbieranie i publikowanie materiałów o tematyce ważnej dla działalności Forum Darczyńców;
7. organizowanie szkoleń i konferencji tematycznych.
Księgi rachunkowe organizacji prowadzi Biuro Rachunkowe „TAXUS” Anna Pyrz. Ewidencja księgowa
prowadzona jest metodą komputerową za pomocą programu RAKS.
Przyjęty został rok obrotowy 2010 trwający od 01.01.2010 do 31.12.2010.

PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami)
oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących
działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137 z 2001 r., poz. 1539, z późn. zm.)

11

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i
pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik
finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich
wynikające były porównywalne.

1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie
Należności i
zobowiązania

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości
podlegającej zapłacie.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach
rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:
- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta
jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty
należności lub zobowiązań.
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień – w
przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po
kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według
wartości nominalnej.

Wynik finansowy

Nadwyżkę przychodów nad kosztami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się do
przychodów statutowych roku obrotowego.

Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów

Stanowią:
- środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach
sprawozdawczych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty
zwiększają w ramach ich realizacji przychody statutowe.
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Noty:
1. Przychody z działalności statutowej

01.01.09 – 31.12.09

01.01.10 – 31.12.10

Składki brutto określone statutem

96.280,00

105.800,00

Inne przychody określone statutem

340.518,35

262.560,64

- Dotacje, subwencje i darowizny

314.836,40

162.132,55

25.681,95

100.428,09

- Przychody z zysku bilansowego z roku
poprzedniego

436.798,35

368.360,64

Składki członkowskie:
1. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

6.900,00

2. Fundacja Wspomagania Wsi

6.900,00

3. Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej

6.900,00

4. Fundacja im. Stefana Batorego

6.900,00

5. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

6.900,00

6. Fundacja Trust for Civil Society in CEE

4.600,00

7. Polsko-Amerykańska F. Wolności

4.600,00

8. Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga

6.900,00

9. Fundacja BZ WBK

6.900,00

10. Fundacja dla Polski

4.600,00

11. Fundacja Przyjaciółka

6.900,00

12. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

6.900,00

13. Fundacja Ernst & Young

4.600,00

14. Fundacja J & S Pro Bono Poloniae

6.900,00

15. Fundacja im. J.K. Steczkowskiego

4.600,00

16. Fundacja BGŻ

6.900,00

17. Fundacja Orange

6.900,00
105.800,00
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Dotacje, subwencje, granty i darowizny:

1. CS MOTT FOUNDATION
wpłata w roku 2010
wydatkowano w roku 2010 do wysokości

89.193,00 zł
89.193,00 zł

pozostał nie wydatkowany grant do rozliczenia

0,00 zł

2. Fundacja Trust for Civil Society in CEE
pozostał nie wydatkowany grant z 2007 roku do
rozliczenia

44.103,72 zł

wydatkowano w roku 2010 do wysokości

44.103,72 zł

pozostał nie wydatkowany grant do rozliczenia

3. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
wpłata w roku 2010
wydatkowano w roku 2010 do wysokości

0,00 zł

25.266,70 zł
25.266,70 zł

pozostał nie wydatkowany grant do rozliczenia

4. British Council
wpłata w roku 2010
wydatkowano w roku 2010 do wysokości

0,00 zł

1.881,33 zł
1.881,33 zł

pozostał nie wydatkowany grant do rozliczenia

5. Asia Pacific Philantropy
wpłata w roku 2010
wydatkowano w roku 2010 do wysokości

0,00 zł

1.687,80 zł
1.687,80 zł

pozostał nie wydatkowany grant do rozliczenia

0,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------Łącznie wydatkowano dotacje, subwencje, granty i darowizny na kwotę: 162.132,55 zł
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2. Koszty realizacji zadań statutowych

01.01.09 – 31.12.09

Koszty realizacji zadań statutowych

01.01.10 – 31.12.10

289.392,64

247.087,33

289.392,64

247.087,33

Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do kosztów ogółem kształtują się na poziomie 96,19
% kosztów ogółem.

3. Koszty administracyjne

- Zużycie materiałów
- Usługi obce
- Podatki i opłaty
- Wynagrodzenia oraz narzuty ZUS
- Amortyzacja
- Pozostałe

01.01.09 – 31.12.09

01.01.10 – 31.12.10
przy zachowaniu
sposobu kwalifikacji
kosztów jak w roku
2009

01.01.10 – 31.12.10

494,24

0,00

0,00

31.793,18

34.233,05

3.137,79

30,00

0,00

0,00

18.779,53

2.355,76

6.655,53

2.833,90

0,00

0,00

319,00

256,64

0,00

54.249,85

36.845,45

9.793,32

Zarząd Forum Darczyńców w Polsce uchwałą nr 2010-01-26/02 podjął decyzję iż w roku 2010 koszty
administracyjne będą prezentowane odpowiednio:
-

10% kosztów konta 500-0001 koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
10% kosztów konta 511-0001 koszty biura czynsz
10% kosztów konta 511-0006 koszty biura księgowość

Znacznemu obniżeniu w roku 2010 uległy wydatki administracyjne. Było to spowodowane
ograniczeniem kosztów na biuro Forum.
Koszty administracyjne są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w
ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów.

4. Pozostałe koszty operacyjne
- Zaokrąglenia

01.01.09 – 31.12.09

01.01.10 – 31.12.10

4,34

0,00

4,34

0,00
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5. Przychody finansowe
- Odsetki bankowe zrealizowane
- Odsetki bankowe zarachowane na dzień
bilansowy (wycena bilansowa)

6. Koszty finansowe
Ujemne różnice kursowe

7. Należności krótkoterminowe
Rozliczenia ze skarbnikiem - M.Pękacka

01.01.09 – 31.12.09

01.01.10 – 31.12.10

6.848,95

5.764,55

485,37

-485,37

7.334,32

5.279,18

01.01.09 – 31.12.09

01.01.10 – 31.12.10

57,75

13,59

57,75

13,59

01.01.09 – 31.12.09

01.01.10 – 31.12.10

0,00

222,87

485,37

0,00

Rozliczenia z tyt. wynagrodzeń

90,00

0,00

Rozrachunki z wolontariuszami –

0,00

34,80

575,37

257,67

Należności od banku - zarachowane
odsetki na dzień bilansowy

A.Tomaszewska

8. Środki pieniężne
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne w banku
Lokaty bankowe

01.01.09 – 31.12.09

01.01.10 – 31.12.10

0,00

0,00

46.403,72

122.149,95

101.234,64

0,00

147.638,36

122.149,95

16

9. Krótkoterminowe rozliczenia

01.01.09 – 31.12.09

01.01.10 – 31.12.10

międzyokresowe
- faktura za czynsz za m-c 01/2010

1.750,00

0,00

- wydatki programowe FWPN bez środków
finansowych – dopłata grantu w roku 2010

9.365,44

0,00

0,00

23,36

11.115,44

23,36

- Polisa Warta Ekstrabiznes

10.Fundusze własne

01.01.09 – 31.12.09

Wynik finansowy netto roku obrotowego

11. Zobowiązania krótkoterminowe

01.01.10 – 31.12.10

100.428,09

116.745,58

100.428,09

116.745,58

01.01.09 – 31.12.09

01.01.10 – 31.12.10

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług

5.978,00

2.257,54

Zobowiązania z tyt. podatków, ceł,

7.003,29

3.427,86

ubezpieczeń społecznych.
-

podatek wg PIT-4 za XII
ZUS DRA XII

1.543,00

710,00

5.460,29

2.717,86

Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń

1.750,00

0,00

14.731,29

5.685,40

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 2.257,54 zł (Zobowiązania krótkoterminowe)
1/ Fundacja im. Stefana Batorego
2/ Biuro Rachunkowe TAXUS Anna Pyrz

= 33,44 zł
= 1.598,20 zł

3/ KASPIO – Transport D.Domański

= 86,62 zł

4/ Agencja M.G. Mirosław Gołda

= 539,28 zł
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12. Zatrudnienie w roku obrotowym 2010.

Wyszczególnienie:

Przeciętna liczba zatrudnionych

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę

1

13. Rozliczenie międzyokresowe przychodów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów
stan na

Tytuły
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
(wyszczególnienie wg tytułów):
- darowizny wpłacone w roku 2007-2008
przeznaczone do wydatkowania w roku
2010 i następnych
Inne rozliczenia międzyokresowe
Bierne RMK - koszty roku 2009

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

44.103,72

01.01.09 – 31.12.09

0,00

01.01.10 – 31.12.10

66,07

0,00

66,07

0,00

14. Wartości niematerialne i prawne w okresie

Wyszczególnienie

Programy
komputerowe

I. Wartość początkowa
Stan na początek roku

391,42

Zwiększenia

0,00

Zmniejszenia

0,00

Stan na koniec roku

391,42
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II. Umorzenie
Stan na początek roku

391,42

Zwiększenia

0,00

Zmniejszenia

0,00

Stan na koniec roku
III. Wartość księgowa

391,42
0,00

15. Niskocenne środki trwałe

Wyszczególnienie

Urządzenia techniczne
i maszyny

I. Wartość początkowa
Stan na początek roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec roku

11.995,83
295,24
0,00
12.291,07

II. Umorzenie
Stan na początek roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec roku
III. Wartość księgowa

11.995,83
295,24
0,00
12.291,07
0,00

16. Forum Darczyńców w Polsce nie udzielało w roku 2010 gwarancji i poręczeń.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.
Nie nastąpiły zdarzenia gospodarcze po dniu bilansowym, nieujęte w księgach handlowych.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę
122.430,98 zł, zamknął się zyskiem (nadwyżką przychodów nad kosztami) na kwotę 116.745,58 zł.
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BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.

AKTYWA

okres poprzedni

okres bieżący

31.12.2009

31.12.2010

A. AKTYWA TRWAŁE

0,00

0,00

I. Wartości niematerialne i prawne

-

II. Rzeczowe aktywa trwałe

-

III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE

148 213,73

122 407,62

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II. Należności krótkoterminowe

575,37

257,67

III. Inwestycje krótkoterminowe

147 638,36

122 149,95

1. Środki pieniężne

147 638,36

122 149,95

11 115,44

23,36

2. Pozostałe aktywa finansowe
C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
SUMA AKTYWÓW

PASYWA
A. FUNDUSZE WŁASNE

159 329,17

122 430,98

okres poprzedni

okres bieżący

31.12.2009

31.12.2010

100 428,09

116 745,58

I. Fundusz statutowy
II. Fundusz z aktualizacji wyceny
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy

100 428,09

116 745,58

1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (plus)

100 428,09

116 745,58

2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (minus)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i
pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

58 901,08

5 685,40

14 731,29

5 685,40

14 731,29

5 685,40

1. Kredyty i pożyczki
2. Inne zobowiązania
3. Fundusze specjalne
III. Rezerwy na zobowiązania
IV. Rozliczenia międzyokresowe

44 169,79

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

44 103,72

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

66,07

SUMA PASYWÓW

159 329,17

-

122 430,98

Data sporządzenia: 28.01.2011
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RACHUNEK WYNIKÓW
Rachunek Wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001r.
okres poprzedni

okres bieżący

31.12.2009

31.12.2010

3

4

436 798,35

368 360,64

POZ.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

2

A.

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

I.

Składki brutto określone statutem

96 280,00

105 800,00

II.

Inne przychody określone statutem

340 518,35

262 560,64

B.

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH

289 392,64

247 087,33

C.

WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ
(WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) (A-B)

147 405,71

121 273,31
9 793,32

D.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE

54 249,85

1.

Zużycie materiałów i energii

494,24

2.

Usługi obce

3.

Podatki i opłaty

4.
5.

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja

6.

Pozostałe

E.

POZOSTAŁE PRZYCHODY (NIEWYMIENIONE
W POZ. A i G)

0,00

0,00

F.

POZOSTAŁE KOSZTY (NIEWYMIENIONE W
POZ. B, D i H)

4,34

0,00

G.

PRZYCHODY FINANSOWE

7 334,32

5 279,18

H.

KOSZTY FINANSOWE

57,75

13,59

I.

WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA
CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI
100 428,09

116 745,58

100 428,09

116 745,58

0,00

0,00

100 428,09

116 745,58

31 793,18
30,00
18 779,53

6 655,53

2 833,90
319,00

(WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) (CD+E-F+G-H)
J.

ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE:

I.

Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

II.

Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

K.

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I+J)

I.

Różnica zwiększająca koszty roku
następnego (wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku
następnego (wielkość dodatnia)
Data sporządzenia: 28.01.2011

II.

3 137,79

Przewodnicząca Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Główna Księgowa

Maria Zaguła Holzer

Joanna Luberadzka Gruca

Adam Zieliński

Anna Pyrz
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