SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
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Warszawa, 14 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Forum
Darczyńców w Polsce w 2017 roku
1. O FORUM
Forum Darczyńców zrzesza instytucje przekazujące środki prywatne na działania dla dobra
publicznego oraz dbające o wysoką jakość swoich działań. Jest platformą współpracy, wymiany
wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Forum działa na rzecz wysokich standardów działalności
społecznej i filantropijnej oraz zabiega o dobre prawo dla fundacji i stowarzyszeń.
Grupa założycieli Forum Darczyńców działa od 2002 roku. 22.09.2004 r. Forum Darczyńców
w Polsce zostało zarejestrowane pod nr KRS 0000217821 w Krajowym Rejestrze Sądowym jako
stowarzyszenie. Na dzień 31.12.2017 r. Forum Darczyńców liczyło 29 członków, do których należały:
Członkowie zwykli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Fundacja BGŻ BNP Paribas
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja Orange
Fundacja POLSAT
Fundacja Przyjaciółka
Fundacja TVN „nie jesteś sam”
Fundacja Wspomagania Wsi
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Fundacja TESCO
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC

Członkowie wspierający:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Fundacja Banku Ochrony Środowiska
Fundacja „Dbam o Zdrowie”
Fundacja dla Polski
Fundacja Dorastaj z Nami
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Fundacja Ernst & Young
Fundacja NUTRICIA
Fundacja PKO Banku Polskiego
Fundacja PwC
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Stowarzyszenie Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny
Fundacja TechSoup

29. Fundacja Banku Zachodniego WBK im. Stefana Bryły

2. WŁADZE
Zgodnie z § 12 art. 4 Statutu Forum Darczyńców, 20 czerwca 2017 roku w siedzibie Fundacji EY w
Warszawie przy Rondzie ONZ 1 odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców w
Polsce, w którym uczestniczyło 13 przedstawicieli 13 członków zwykłych oraz 2 przedstawicieli 2
członków wspierających. Przedmiotem spotkania było m.in. przyjęcie sprawozdań za 2016 r. oraz
wybór Zarządu Forum Darczyńców w Polsce. W skład Zarządu decyzją Walnego Zebrania Członków
Forum Darczyńców w Polsce w dniu 20 czerwca 2017 roku weszły następujące osoby:
1.
2.
3.
4.
5.

Justyna Duriasz-Bułhak – Fundacja Wspomagani Wsi,
Emilia Gromadowska – Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego EFC,
Norbert Konarzewski – Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy,
Ewa Krupa – Fundacja Orange,
Joanna Luberadzka-Gruca – Fundacja Przyjaciółka.

Tego samego dnia odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu w nowym składzie, podczas którego
wybrano Przewodniczącego Zarządu Forum Darczyńców w Polsce. Została nią Joanna LuberadzkaGruca, reprezentująca Fundację Przyjaciółka.
Ponadto w roku 2017 odbyły się 4 Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Forum Darczyńców:
21 lutego 2017 roku, zgodnie z § 12 ust. 6 Statutu Forum Darczyńców w Polsce, zwołane zostało
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców w trybie pisemnym. W dniu 28 lutego
2017 roku w wyniku głosowania jawnego przeprowadzonego w trybie pisemnym, przyjęło Fundację
TESCO DZIECIOM oraz Fundację TechSoup w poczet członków Forum Darczyńców w Polsce. Zgodnie
ze złożoną deklaracją członkowską Fundacja TESCO DZIECIOM uzyskała status członka zwykłego a
Fundacja TechSoup uzyskała status członka wspierającego.
6 marca 2017 roku, zgodnie z § 12 ust. 6 Statutu Forum Darczyńców w Polsce, zwołane zostało
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców w trybie pisemnym. W dniu 10 marca
2017 r. w wyniku głosowania jawnego przeprowadzonego w trybie pisemnym, przyjęto Edukacyjną
Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC w poczet członków Forum Darczyńców w Polsce.
Zgodnie ze złożoną deklaracją członkowską Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego
EFC uzyskała status członka zwykłego.
8 listopada 2017 roku, zgodnie z § 12 ust. 6 Statutu Forum Darczyńców w Polsce, zwołane zostało
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców w trybie pisemnym. W dniu 16 listopada
2017 r. w wyniku głosowania jawnego przeprowadzonego w trybie pisemnym, przyjęto Fundację
Banku Zachodniego WBK im. Stefana Bryły w poczet członków Forum Darczyńców w Polsce. Zgodnie
ze złożoną deklaracją członkowską Fundacja Banku Zachodniego WBK im. Stefana Bryły uzyskała
status członka wspierającego.
12 grudnia 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców w
Polsce. Zebranie miało miejsce w siedzibie Edukacyjnej Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego
EFC w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 63/60. Podczas Zebrania przyjęto m.in. Program działania
oraz budżet Forum Darczyńców w Polsce na rok 2018.

Na dzień 31.12.2017 r. Zarząd Forum Darczyńców pracował w następującym składzie:
1. Joanna Luberadzka-Gruca (reprezentująca Fundację Przyjaciółka) –
Przewodnicząca Zarządu,
2. Justyna Duriasz-Bułhak (reprezentująca Fundację Wspomagania Wsi) – Członkini Zarządu,
3. Emilia Gromadowska (reprezentująca Edukacyjną Fundację im. Romana Czerneckiego EFC) –
Członkini Zarządu,
4. Norbert Konarzewski (reprezentujący Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga) –
Członek Zarządu,
5. Ewa Krupa (reprezentująca Fundację Orange) – Członkini Zarządu.
Na dzień 31.12.2017 r. Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie:






Tomasz Bruski (reprezentujący Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) –
Przewodniczący Komisji,
Tomasz Perkowski (reprezentujący Fundację na rzecz Nauki Polskiej) – Członek Komisji,
Ewa Kulik-Bielińska (reprezentująca Fundację im. Stefana Batorego) – Członkini Komisji,
Joanna Lisowska (reprezentująca Fundację TVN "nie jesteś sam") – Członkini Komisji,
Agnieszka Palka (reprezentująca Fundację Ernst & Young) – Członkini Komisji.

3. FINANSE
Na przychody Forum Darczyńców w 2017 r. w wysokości 356 280,49 zł złożyły się: składki
członkowskie od 27 członków Forum (214 812,50 zł ), przychody z odpłatnej działalności statutowej
(46 983,00 zł) oraz dotacje, darowizny i refundacje (94 484,99 zł). Na dotacje i darowizny złożyły
się: 58 044,77 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pt. „Działamy dla zmiany”, darowizna Fundacji BGŻ
BNP Paribas na poczet organizacji I Forum Fundacji Korporacyjnych w wysokości 18 000, darowizna
Fundacji Orange na poczet realizacji badania fundacji korporacyjnych w kwocie 13 650, darowizna
2 500 zł Fundacji BGŻ BNP Paribas na cele statutowe, darowizna Fundacji Współpracy PolskoNiemieckiej w wysokości 1 031,60 zł oraz 1 258,62 zł stypendium sieci DAFNE na udział Julii
Kluczyńskiej w spotkaniu sieci w Berlinie.
Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Forum Darczyńców nr WZ 2014-05-27/08 o ustaleniu
wysokości rocznej składki członkowskiej, składka w 2016 roku wynosiła 9 500 zł dla członka
zwykłego oraz 6 500 zł dla członka wspierającego. Uchwałą NWZ 2017-12-12/03 ustalono składkę
członkowską Fundacji BZ WBK w 2017 roku na 812,50 zł. Utrzymano w mocy uchwałę z 19.10.2004
r. zwalniającą dwóch członków wspierających: Nidzicki Fundusz Lokalny i Fundusz Lokalny Masywu
Śnieżnika z opłaty składki członkowskiej w Forum.

4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU
W okresie sprawozdawczym działania Forum Darczyńców realizowane były w oparciu o Strategię
działania na lata 2016-2018, Program działania Forum Darczyńców i Budżet na rok 2017 uchwalone
przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków dnia 01.12.2016 r. Zgodnie z tymi dokumentami
Forum zorganizowało swoją działalność wokół następujących celów:

1. tworzenie, utrzymanie i rozwój warunków prawnych sprzyjających prowadzeniu działalności
filantropijnej w Polsce,
2. wspieranie rozwoju istniejących i powstawania nowych instytucji filantropijnych, w tym w
szczególności członków Forum Darczyńców, upowszechnianie wiedzy na temat różnych form i
sposobów prowadzenia działalności filantropijnej w Polsce i za granicą,
3. gromadzenie informacji i przyczynianie się do rozwoju wiedzy na temat działalności
filantropijnej w Polsce,
4. zachęcanie firm, instytucji, organizacji i osób indywidualnych do angażowania się w działalność
filantropijną,
5. tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji filantropijnych.
Działania Forum w 2017 r. realizowane były w czterech domenach priorytetowych: edukacja, prawo,
promocja i działalność międzynarodowa (pkt. 4.1 – 4.4).

4.1 Edukacja
a) Działania skierowane wyłącznie do członków Forum Darczyńców


Grupa Robocza ds. finansów w organizacjach

W 2017 r. Forum zorganizowało 3 spotkania Grupy Roboczej ds. finansów, do której należą osoby
zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem finansami w poszczególnych organizacjach
członkowskich Forum:





25.04.2017 r. – temat wiodący: podatek VAT w kontekście zadań realizowanych przez
organizacje pozarządowe ze środków publicznych,
12.05.2017 r. – warsztat we współpracy z firmą Deloitte, która opracowuje pro-bono dla Forum
publikację nt. prawnych aspektów współpracy organizacji pozarządowych z biznesem. Celem
spotkania było przedstawienie autorom publikacji praktycznych problemów związanych z
opracowywanym tematem. W warsztacie uczestniczyło 9 organizacji należących do Forum
Darczyńców i 6 osób z Deloitte.
16.11.2017 r. – temat wiodący: praktyczne konsekwencje zmian prawnych dotyczących podatku
od osób fizycznych i osób prawnych dla organizacji pozarządowych,

W spotkaniach Grupy Roboczej ds. finansów przy Forum Darczyńców w 2017 roku udział wzięło 20
osób. Dla członków tej grupy spotkania są okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji z ekspertami z
innych podobnych organizacji.



Spotkania „śniadaniowe” członków Forum Darczyńców

Członkowie Forum wzięli udział w trzech spotkaniach roboczych, mających na celu bieżącą wymianę
informacji, opinii i pomysłów (17.03, 16.05, i 16.11). Rozmowy śniadaniowe dotyczyły:
o
o

planowanych trzecich badań fundacji korporacyjnych oraz nowej inicjatywy – Forum
Fundacji Korporacyjnych,
pomysłów na promocję zgromadzonych praktyk i rezultatów projektu „Działamy dla
zmiany”,

o



wyników badań „Fundacje korporacyjne w Polsce 2017”.

Wizyty studyjne mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie mierzenia
efektów działań społecznych (Projekt FIO „Działamy dla zmiany”)

Członkowie Forum wzięli udział w cyklu wizyt studyjnych mających na celu wymianę doświadczeń,
dobrych praktyk i podzielenie się opiniami w obszarze m.in. mierzenia efektów działań społecznych.
W 2017 r. odbyły się 3 wizyty studyjne:
o

o

o



07.04.2017 r. członkowie Forum Darczyńców odwiedzili Fundację Kronenberga przy
Citi Handlowy. Wizyta studyjna miała na celu poznanie doświadczeń Fundacji w
zakresie mierzenia efektów programów dotacyjnych i programu wolontariatu
pracowniczego.
17.10.2017 r. członkowie poznali metody i techniki mierzenia efektów programów
Fundacji Orange oraz angażowania do pomiaru efektów wolontariuszy i odbiorców
programów.
06.11.2017 r. członkowie odwiedzili Fundację BGŻ BNP Paribas, która podzieliła się
doświadczeniami w zakresie monitorowania i mierzenia efektów programu
stypendialnego „Klasa”.

Warsztaty mierzenia efektów działań społecznych (Projekt FIO „Działamy dla
zmiany”)

W dniach 08.02.2017 r. i 27.04.2017 r. członkowie Forum Darczyńców spotkali się na dwóch
warsztatach mających na celu wypracowanie narzędzi, wskaźników i standardów mierzenia efektów
działań społecznych (pierwszy warsztat odbył się 09.12.2016 r.). Wypracowany materiał posłużył do
zaprojektowania standardów mierzenia efektów działań społecznych i stworzenia podręcznika dla
organizacji pozarządowych.



Szkolenia z komunikacji organizacji społecznych z otoczeniem (Projekt FIO
„Działamy dla zmiany”)

W dniach 25-26.05.2017 r. i 22-23.06.2017 r. członkowie Forum wzięli udział w szkoleniu pt.
„Komunikacja z otoczeniem”. Było ono okazją do rozwinięcia kompetencji prezentowania
organizacji oraz komunikowania jej działań i efektów. Uczestnicy wypracowali m.in. szkic
komunikatów prezentujących ich organizacje w sposób zrozumiały i budujący wiarygodność.
Dwudniowe warsztaty odbyły się w podziale na dwie grupy uczestników.



Zebrania Zarządu otwarte dla Członków

W 2017 r. odbyło się 6 spotkań Zarządu Forum Darczyńców, które były otwarte dla wszystkich
członków Forum. Zgodnie z przyjętą praktyką protokoły z zebrań były przesyłane wszystkim
członkom Forum.



Walne Zebrania Członków

Odbyły się 4 pisemne Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, w ramach których przyjęto nowe
organizacje do Forum Darczyńców: Fundację TESCO DZIECIOM, Fundację TechSoup, Edukacyjną
Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC, Fundację Banku Zachodniego WBK im. Stefana Bryły.

b) Działania skierowane do członków Forum Darczyńców oraz
odbiorców spoza Forum


Szkolenie w ramach odpłatnej działalności statutowej Forum Darczyńców

W dniu 05.04.2016 r. Forum zorganizowało szkolenie pt. „Skąd mamy wiedzieć, czy nasze działania
naprawdę mają sens?” – warsztat o tym, dlaczego warto i jak prowadzić ewaluację w organizacji.
Wzięło w nim udział 14 osób, w tym 3 osoby z organizacji należących do grona członków Forum
Darczyńców. Szkolenie zrealizowane zostało w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Członkowie zwykli Forum uczestniczyli w nim bezpłatnie, a członkowie wspierający z 75% zniżką.



Raport z badania pt. „Co interesuje Polaków w działalności organizacji
pozarządowych? (Projekt FIO „Działamy dla zmiany”)

W dniu 20.03.2017 r. Forum Darczyńców opublikowało na stronie internetowej Forum raport z
badania pt. „Co interesuje Polaków w działalności organizacji pozarządowych?”. Publikacji
towarzyszyła promocja wyników badania w dodatku do Rzeczpospolitej i Parkietu. Wnioski z badania
zaprezentowane zostały podczas seminarium w listopadzie 2017 r.



Sesja „Żeby Twoja praca miała sens” na Ogólnopolskim Forum Inicjatyw
Pozarządowych (OFIP)

W dniu 09.09.2017 r. Forum Darczyńców zorganizowało sesję o mierzeniu efektów działań
społecznych podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Uczestnicy dowiedzieli się o
wypracowanych standardach mierzenia efektów, mogli poznać doświadczenia członków Forum z tym
związane, a także mieli okazję przećwiczyć na przykładach wybrane elementy procesu pomiaru
efektów. Na sesję Forum zgłosiły się 62 osoby i była to trzecia pod względem popularności sesja
tego dnia.



Raport z badań fundacji korporacyjnych 2017

Forum Darczyńców zrealizowało trzecie badanie fundacji założonych przez firmy. Udało się
zidentyfikować 190 fundacji, a aż 74 z nich wypełniły kwestionariusz. Materiał do analizy uzupełniło
10 pogłębionych wywiadów z przedstawicielami fundacji. Sprawdziliśmy, co się w sektorze fundacji
korporacyjnych zmieniło w ciągu ostatnich 5 lat, jakie wyzwania i problemy są kluczowe dla tej
grupy organizacji, oraz czy i na ile międzynarodowe trendy są odczuwalne w Polsce. Badania
zrealizowali dla nas badacze ze stowarzyszenia Klon/Jawor. Premiera wyników badań miała miejsce
podczas I Forum Fundacji Korporacyjnych. Przeprowadzenie badania możliwe było dzięki
finansowemu i merytorycznego wsparciu Fundacji Orange i Fundacji Kronenberga przy Citi
Handlowy.



Pierwsze Forum Fundacji Korporacyjnych

W dniu 24.10.2017 r. Forum zorganizowało pierwsze, unikatowe wydarzenie adresowane do
przedstawicieli fundacji korporacyjnych. Uczestniczyło w nim ponad 90 osób. Każda sesja na Forum
miała interaktywny element. Podczas tego wydarzenia rozmowy dotyczyły najistotniejszych
tematów dla menadżerów i pracowników fundacji założonych przez firmy, wskazanych m.in. we
wspomnianym wyżej ogólnopolskim, pogłębionym badaniu, wybranych przez członków Forum
Darczyńców. Poruszone zagadnienia to m.in.: wolontariat pracowniczy, mierzenie efektów
społecznych, dylematy w zarządzaniu fundacjami firmowymi, budowanie pozycji eksperta w
wybranej dziedzinie. Dzięki angażującym sesjom i warsztatom każdy z uczestników miał możliwość
podzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Wydarzenie zostało zorganizowane w
ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, przy wsparciu Fundacji BGŻ BNP Paribas.



Seminarium podsumowujące projekt „Działamy dla zmiany”

W dniu 17.11.2017 r. Forum Darczyńców zorganizowało seminarium podsumowujące projekt
„Działamy dla zmiany” dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Podczas wydarzenie
miała miejsce premiera publikacji „Standardy mierzenia efektów działań. Podręcznik dla
organizacji” połączona z warsztatami prowadzonymi m.in. przez autorów. Zostały zaprezentowane
motywacje i sposób pracy nad standardami. W części warsztatowej uczestnicy testowali kluczowe
etapy cyklu mierzenia efektów. W wydarzeniu wzięło udział blisko 80 osób reprezentujących
organizacje członkowskie i organizacje spoza Forum.



Podręcznik dla organizacji społecznych „Standardy mierzenia efektów
działań”

W dniu 17.11.2017 r. Forum Darczyńców opublikowało podręcznik, w którym prezentowane są
standardy mierzenia efektów działań organizacji społecznych, narzędzia i wskaźniki wypracowane
przez członków Forum. Publikacja ma formę instruktażu dla organizacji społecznych, uczącego w
przystępny sposób, jak wdrożyć elementy mierzenia efektów w organizacji i projektach. Autorami
podręcznika są: Aleksandra Gołdys, Łukasz Ostrowski i dr Maria Rogaczewska.



Współpraca z Firmą Deloitte

W lutym 2017 r. została podpisana umowa o współpracy z firmą Deloitte. Zaangażowanie Deloitte
ma charakter pro bono (jest bezpłatne). Współpraca polega na opracowaniu podręcznika
dotyczącego formalno-prawnych aspektów współpracy organizacji pozarządowych z firmami.
Podręcznik będzie uwzględniał dwie perspektywy: firm i organizacji. Zawarte w nim będą modele
współpracy, wskazówki odnośnie zapisów w umowach i co równie ważne, omówienie popełnianych
błędów. Zaangażowanie ze strony Forum Darczyńców polegało m.in. na zebraniu od organizacji
członkowskich przykładów stosowanych zapisów w umowach z partnerami biznesowymi i informacji
o napotykanych problemach.
12.05.2017 r. odbył się warsztat z udziałem ekspertów z Firmy Deloitte i członków grupy finansowej
przy Forum Darczyńców. Jego celem była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie problemów
prawno-podatkowych przy współpracy organizacji non profit z biznesem. Warsztat stanowił ważny
etap określenia potencjalnych tematów, które powinny być przedstawione w podręczniku. Premiera
i promocja tej publikacji odbędzie się w I połowie 2018 r.

4.2 Działalność rzecznicza


Uczestnictwo w konsultacjach publicznych projektu ustawy o Narodowym
Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW)

Forum Darczyńców brało aktywny udział w konsultacjach społecznych poświęconych projektowi
ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW).
Forum zgłosiło swoje stanowisko (opinię do projektu), brało udział w Komisjach Sejmowych i
Senackich oraz w spotkaniach na ten temat z przedstawicielami rządu. Forum Darczyńców w swoim
stanowisku i wypowiedziach zwracało uwagę na to, że problemy wymienione w uzasadnieniu do
projektu ustawy mogą być rozwiązane na gruncie obowiązujących przepisów w drodze tworzenia
dobrych praktyk lub nieznacznych modyfikacji prawa. Nie było zatem potrzebne ani uzasadnione
tworzenie nowej instytucji o tak szerokich kompetencjach. Zmiany w opinii Forum prowadziły do
wydatkowania środków publicznych w sposób nieefektywny i nieprzejrzysty. Mimo licznych głosów
krytycznych, ustawa została przyjęta przez Sejm i podpisana przez Prezydenta.



Uczestnictwo w konsultacjach publicznych projektu ustawy o jawności życia
publicznego

Forum Darczyńców monitorowało proces prac nad projektem ustawy o jawności życia publicznego.
W swoim stanowisku zgłoszonym na piśmie i wypowiedzianym podczas spotkania w Kancelarii
Premiera Rady Ministrów skoncentrowaliśmy się na kwestii planowanych ograniczeń możliwości
wypowiadania się organizacji pozarządowych w sprawach dotyczących projektów aktów prawnych.
Zwracaliśmy uwagę na to, że konieczność ujawniania darczyńców (szczególnie będących osobami
fizycznymi) w sytuacji, gdy organizacja chciałaby zabrać głos w sprawach tworzonych aktów
prawnych, przełoży się na osłabienie filantropii i zniechęci organizacje do zajmowania stanowisk w
ważnych sprawach publicznych.



Uczestnictwo
w
konsultacjach
projektu
publicznych
przeciwdziałaniu terroryzmowi i praniu pieniędzy

ustawy

o

Forum Darczyńców zgłosiło propozycję do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi i
praniu pieniędzy. Forum zabiegało aby zrównać sytuację fundacji ze stowarzyszeniami, czyli aby do
stosowania ustawy było zobowiązane tylko te fundacje, które przyjmują wpłaty gotówkowe.
Propozycja Forum została uwzględniona w ustawie przyjętej przez Sejm, która weszła w życie
wiosną 2018 r.



Monitorowanie innych zmian instytucjonalnych
informowanie o nich członków Forum Darczyńców

i

prawnych

oraz

W Forum Darczyńców monitorowaliśmy zmiany prawne dotyczące prawno-podatkowych aspektów
funkcjonowania organizacji pozarządowych. W szczególności Forum interesowało się publicznymi
wypowiedziami osób związanych z rządem w sprawach związanych z ewentualnymi zmianami ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Uczestniczyliśmy też w spotkaniach

poświęconych tematyce trzeciego sektora organizowanych zarówno przez administrację publiczną
jak i organizacje pozarządowe.



Kontynuacja rozważań w gronie członków Forum Darczyńców o dobrym
prawie dla fundacji

W 2017 r. Forum Darczyńców kontynuowało rozważania o tym, jakie jest a jakie być powinno
otoczenie prawne fundacji. Celem spotkań była wspólna ocena obecnej ustawy o fundacjach i
zastanowienie się, jakie zmiany w prawie są potrzebne. Podczas spotkania, które odbyło się
23.05.2017 roku, rozmawialiśmy o zmianach prawnych na Węgrzech i Izraelu ograniczających
możliwość przyjmowania grantów z zagranicy. Poruszyliśmy też temat obecnej formy sprawozdań i
rozmawialiśmy o tym, czy jest adekwatna do potrzeb obywateli, organizacji pozarządowych np. w
zakresie prezentowania kosztów administracyjnych. Ustalenia ze spotkań zostaną wykorzystane w
przyszłych działaniach rzeczniczych Forum.



Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami

Forum Darczyńców w 2017 roku było aktywnym członkiem grupy organizacji pozarządowych
działającej na rzecz dobrego prawa dla organizacji pozarządowych (Partnerstwo nr 28 – Dobre
prawo dla organizacji pozarządowych w ramach wdrażania Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju
Sektora Obywatelskiego).

4.2

Działalność promocyjna i ekspercka

Mając na celu promocję filantropii instytucjonalnej, Forum Darczyńców zrealizowało szereg
przedsięwzięć w obszarze współpracy z mediami oraz współpracy eksperckiej. W 2017 r.
w tym obszarze Magdalena Pękacka i Julia Kluczyńska angażowały się m.in. w następujące działania:


19.01.2017 r. Julia Kluczyńska przedstawiała w Berlinie na spotkaniu sieci DAFNE zmiany prawne
w Polsce, w szczególności stan prac nad projektem o Narodowym Instytucie Wolności.



20.03.2017 r. w dodatku do Rzeczpospolitej i Parkietu „Biznes odpowiedzialny społecznie”
opublikowaliśmy artykuł pt. „Gdy widać efekty, pojawiają się darczyńcy”.



02.06.2017 r. ukazał się artykuł w stałej kolumnie Filantropia w 2017 w 17. wydaniu
Odpowiedzialny biznes - Kompendium CSR (dodatek do Rzeczpospolitej).



22.04.2017 r. Magdalena Pękacka poprowadziła 4-godzinne zajęcia dla studentów studiów
podyplomowych dotyczących CSR na Akademii Leona Koźmińskiego nt. fundacji korporacyjnych.



17.05.2017 r. Magdalena Pękacka wystąpiła na konferencji SDGs w praktyce. Inspiracje dla
biznesu.



06.06.2017 r. Magdalena Pękacka wzięła udział w debacie NGOs – Biznes wspólnie na rzecz
kultury na zaproszenie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.



21.06. 2017 r. Julia Kluczyńska przedstawiała w Berlinie na seminarium w The Federal Agency for
Civic Education (Bundeszentrale für politische Bildung/bpb) zmiany prawne w Polsce, w
szczególności dotyczące finansowania działalności publicznej ze środków publicznych.



15.11.2017 na portalu ngo.pl ukazał się artykuł pt. „5 pytań o polski sektor fundacji
korporacyjnych autorstwa realizatorki naszego Badania, Marty Gumkowskiej.



14.12.2017 nasz raport z badań fundacji korporacyjnych 2017 opublikowany został na stronie
fakty.ngo.pl

4.3

Działalność międzynarodowa

W 2017 r. Forum Darczyńców wzięło udział i/lub współorganizowało 6 wydarzeń o charakterze
międzynarodowym:


19-20.01.2017 r. Magdalena Pękacka i Julia Kluczyńska wzięły udział w zimowym spotkaniu
DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe) w Berlinie. Doświadczenia ze spotkania
zostaną wykorzystane w realizacji tematów dotyczących Forum Fundacji Korporacyjnych, grupy
roboczej ds. komunikacji oraz seminarium upowszechniającego rezultaty projektu „Działamy dla
zmiany”.



21-24.02.2017 r. Magdalena Pękacka uczestniczyła w Forum WINGS 2017 w Meksyku – światowym
spotkaniu organizacji wspierających darczyńców organizowanym raz na trzy lata. W tegorocznym
spotkaniu szczególnie interesująca - w kontekście prowadzonego przez Forum projektu
„Działamy dla zmiany” - była premiera metodologii „4C” – narzędzia wspierającego w
planowaniu, zarządzaniu i mierzeniu działań organizacji sieciujących i wspierających
darczyńców.



30.05.2017 r. zorganizowaliśmy networkingowe spotkanie sieci DAFNE (Donors and Foudations
Networks in Europe) i WINGS (Worldwide Initiatives for Grantmaker Support) z członkami Forum
Darczyńców w siedzibie Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC.



Współorganizowaliśmy coroczne letnie spotkanie DAFNE (Donors and Foundations Networks in
Europe), które odbyło się 30.05.2017 w Warszawie. Magdalena Pękacka została wybrana
Wiceprzewodniczącą Zarządu DAFNE na 2-letnią kadencję. Udział w spotkaniu dostarczył Forum
nowych pomysłów m.in. jak angażować w działania pracowników niższego szczebla organizacji
członkowskich, poznaliśmy też pierwsze doświadczenia kolegów i koleżanek z wykorzystania
metodologii „4C” i ustaliliśmy dalsze kroki współpracy i wzajemnego wsparcia w jej wdrażaniu.



We współpracy z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej pomogliśmy kolegom z globalnej sieci WINGS
w organizacji spotkania zarządu 3-4.06.2017 r. w Warszawie. W efekcie dwudniowego spotkania,
w którym uczestniczyło piętnaście osób z pięciu kontynentów, powstał strategiczny plan
działania tej globalnej sieci zrzeszającej organizacje wspierające darczyńców.



Jako sieć DAFNE zorganizowaliśmy Drugie Europejskie Forum Fundacji Korporacyjnych, które
odbyło się 21-22.11.2017 r. w Zurychu w Szwajcarii. Magdalena Pękacka brała udział w pracach
komitetu programowego przygotowującego spotkanie, a na wydarzeniu moderowała rozmowy w
grupach i podsumowywała interaktywne sesje. Małgorzata Zdzienicka-Grabarz z Fundacji BGŻ

BNP Paribas zaprezentowała praktyki związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju na jednej z
sesji. Spotkanie było drugim na skalę europejską unikatowym wydarzeniem dającym
przedstawicielom fundacji korporacyjnych okazję do poznania swoich praktyk, wymiany
doświadczeń, inspiracji oraz networkingu. Uczestniczyło w nim blisko 100 przedstawicieli
fundacji założonych przez firmy z kilkunastu krajów Europy. Z Polski obecne były Fundacja
Orange oraz Fundacja BGŻ BNP Paribas.

Sprawozdanie finansowe Forum Darczyńców w Polsce za
rok 2017
Sprawozdanie finansowe Forum Darczyńców w Polsce sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

Rachunkowość Forum Darczyńców w Polsce prowadzona jest w oparciu o Ustawę o
rachunkowości z 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 i 2201, z późn.
zmianami), zgodnie z załącznikiem nr 6, z zastosowaniem formy uproszczonej przewidzianej w art.
50 ust. 3 w/w ustawy o rachunkowości.
Elementy sprawozdania:
I.
II.
III.
IV.

I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa

INFORMACJE OGÓLNE
1.

Informacje o organizacji

Nazwa jednostki:
Siedziba:
Adres strony internetowej:
Przedmiot działalności:
PKD 2007:
Forma prawna:
Rejestr sądowy i numer:

Data rejestracji w KRS:
NIP:
REGON:

Forum Darczyńców w Polsce
00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a lok. 131
http://www.forumdarczyncow.pl/
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
9499Z
Związek Stowarzyszeń
Rejestr prowadzi SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W
WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SADOWEGO,
Nazwa rejestru: REJESTR STOWARZYSZEN, INNYCH ORGANIZACJI
SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ. PODMIOT NIEWPISANY
DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCÓW
Numer KRS: 0000217821
22-09-2004
5252324762
140001985

2. Czas trwania działalności jednostki:
Zgodnie ze statutem czas trwania Forum jest nieograniczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 obejmujący 12
kolejnych miesięcy. Okresem porównawczym jest okres od 01.01.2016 do 31.12.2016. W związku z
nowelizacją ustawy o rachunkowości stowarzyszenie w 2017 r. zmieniło sposób prezentowania
wyniku finansowego oraz wzór sprawozdania. Dla zachowania porównywalności danych dokonało
retrospektywnego przekształcenia danych porównawczych za 2016 r.

13

4. Założenie kontynuacji działalności:
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31
grudnia 2017. Zarząd Stowarzyszenia nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego
istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania
działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek
zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nie dotychczasowej
działalności.
5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i
pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
1. Przez aktywa finansowe rozumie się: aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane
przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub
prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach.
Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej.
2. Należności i roszczenia wykazano w kwocie wymaganej zapłaty.
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz umów dotacyjnych wykazano w kwocie należnej do
zapłaty.
4. Środki trwałe są wykazywane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o
umorzenie. Środki trwałe amortyzowane są przez okres ich ekonomicznego użytkowania. Celem
ustalenia stawek, Forum posiłkuje się stawkami określonymi w załączniku do ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po
przyjęciu środka trwałego do używania. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł umarzane są
metodą liniową, środki trwałe o niższej wartości amortyzowane są w 100% w miesiącu przyjęcia
środka trwałego do używania.
5. Forum nie tworzy rezerw w związku z niewykorzystanymi urlopami wypoczynkowymi.
6. Przychody stanowią składki członkowskie, darowizny, dotacje otrzymane w danym roku
obrotowym, rozpoznawane metodą kasową, tj. w momencie faktycznego wpływu środków
pieniężnych na rachunek bankowy organizacji.
7. Do kosztów działalności zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych, w tym także
świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty ogólnego zarządu jednostki,
a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz
pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty
o charakterze administracyjnym. Pozostałe koszty uznawane są w okresie, którego dotyczą.
8. Forum stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, a w
szczególności inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według wartości godziwej – jeżeli dla
danego składnika aktywów został określony termin wymagalności; wartość w cenie nabycia można
przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35
odpisy aktualizujące ust. 4;”
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II. BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

jednostka obliczeniowa:

PLN

PLN
Stan na

Wyszczególnienie

31-12-2016

31-12-2016

zatwierdzony

przekształcony

31-12-2017

AKTYWA
A.

AKTYWA TRWAŁE

0,00

0,00

0,00

I.

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

0,00

B

AKTYWA OBROTOWE

303 689,98

303 689,98

214 217,52

I.

Zapasy

0,00

0,00

0,00

II.

Należności krótkoterminowe

84 450,53

84 450,53

16 266,84

III. Inwestycje krótkoterminowe

218 207,85

218 207,85

197 950,68

1.

Środki pieniężne

218 207,85

218 207,85

197 950,68

2.

Pozostałe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

1 031,60

1 031,60

0,00

303 689,98

303 689,98

214 217,52

209 334,17

209 334,17

185 738,93
0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
PASYWA
A.

FUNDUSZ WŁASNY

I.

Fundusz statutowy

0,00

0,00

II.

Pozostałe fundusze

0,00

0,00

0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

231 189,89

209 334,17

IV. Zysk (strata) netto

0,00

-21 855,72

-23 595,24

V.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

B.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

209 334,17

0,00

0,00

94 355,81

94 355,81

28 478,59

I.
II.

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

0,00

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe

10 885,28

10 885,28

15 523,08

IV. Rozliczenia międzyokresowe

83 470,53

83 470,53

12 955,51

303 689,98

303 689,98

214 217,52

Pasywa razem
Warszawa, 2018-03-29

....................................................................................
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

...................................................................................................................................................................................
Przewodnicząca Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Joanna Luberadzka-Gruca

Ewa Krupa

Norbert Konarzewski

Justyna

Członek Zarządu

Duriasz-Bułhak Emilia Gromadowska

(Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
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III.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRART

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

jednostka obliczeniowa:

PLN

PLN
Za okres

Wyszczególnienie

A.

Przychody z działalności statutowej

I.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

od 01-01-2016

od 01-01-2016

do 31-12-2016

do 31-12-2016

zatwierdzony

przekształcony

B.

Koszty działalności statutowej

I.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

do 31-12-2017

495 550,32

264 360,43

356 280,49

247 430,93

247 430,93

309 297,49

16 929,50

16 929,50

46 983,00

0,00

0,00

0,00

231 189,89

0,00

0,00

272 828,41

272 828,41

365 868,89

255 524,96

255 524,96

318 477,37

17 303,45

17 303,45

47 391,52

0,00

0,00

0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej
IV. Przychody z zysku bilansowego z roku poprzedniego

od 01-01-2017

III. Koszty pozostałej działalności statutowej
C.

Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

222 721,91

-8 467,98

-9 588,40

D.

Przychody z działalności gospodarczej

0,00

0,00

0,00

E.

Koszty działalności gospodarczej

0,00

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

0,00

0,00

0,00

G.

Koszty ogólnego zarządu

13 171,78

13 171,78

13 868,50

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

209 550,13

-21 639,76

-23 456,90

I.

Pozostałe przychody operacyjne

0,00

0,00

0,00

J.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

0,00

K.

Przychody finansowe

8,49

8,49

0,00

L.

Koszty finansowe

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
N.

Podatek dochodowy

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

160,45

160,45

138,34

209 398,17

-21 791,72

-23 595,24

64,00

64,00

0,00

209 334,17

-21 855,72

-23 595,24

Warszawa, 2018-03-29

....................................................................................
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

...................................................................................................................................................................................
Przewodnicząca Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Joanna Luberadzka-Gruca

Ewa Krupa

Norbert Konarzewski

Justyna

Członek Zarządu

Duriasz-Bułhak Emilia Gromadowska

(Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
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IV.
INFORMACJA DODATKOWA
1.
Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze
wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo:
zdarzenia nie miały miejsca.
2.
Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających
i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot
spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem
gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii:
zdarzenia nie miały miejsca.
3.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

NOTA 1 - do poz. A.I. Aktywów
(wg grup rodzajowych)

a) wartość brutto wartości niematerialnych i
prawnych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakup
c) zmniejszenia-likwidacja
d) wartość brutto wartości niematerialnych i
prawnych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu
f) zwiększenie z tytułu (z tytułu)
- planowe odpisy amortyzacyjne
g) zmniejszenia za okres (z tytułu)
- likwidacja
h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
koniec okresu
i) wartość netto wartości niematerialnych i
prawnych na koniec okresu

Inne wartości
niematerialne i
prawne
Kwota w zł i gr
391,42
972,00
972,00
0,00
1 363,42
391,42
972,00
972,00
0,00
0,00
1 363,42
0,00

NOTA 2 - do poz. A.II. Aktywów
Urządzenia
techniczne
i maszyny
Kwota w zł i gr
a) wartość brutto środków trwałych na

20 405,94
17

początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- nabycie nowych
c) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacja

697,78
697,78
0,00
0,00

d) wartość brutto środków trwałych na koniec
okresu

21 103,72

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
- planowe odpisy amortyzacyjne
g) zmniejszenia za okres (z tytułu)
- likwidacja

20 405,94
697,78
697,78
0,00
0,00

h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
koniec okresu
i) wartość netto środków trwałych na koniec
okresu

21 103,72
0,00

NOTA 3 - do poz. B. II. Aktywów

a) Rozrachunki z Grantodawcami:
1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej - FIO
2. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
b) Rozrachunki z Partnerami projektów:
1. Donors and Foundations Networks in
Europe (DAFNE)
2. Asociacion Espanola De Fundationes
c) Rozrachunki z odbiorcami
1. Fundacja Tesco Dzieciom
2. Nutricia Polska Sp. z o.o.
3 Suez Polska Sp. z o.o.
d) Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
1. Nadpłata wynagrodzenia-błąd naliczenia
e) Rozrachunki z tytułu składek
członkowskich
1. Fundacja Banku Zachodniego WBK
Należności krótkoterminowe

31 grudnia
2016
Kwota w zł i gr
83 470,53

31 grudnia
2017
Kwota w zł i gr
0,00

62 775,00

0,00

20 695,53
0,00

0,00
12 955,51

0,00

1 077,17

0,00
980,00
490,00
490,00
0,00
0,00
0,00

11 878,34
690,00
0,00
0,00
690,00
1 808,83
1 808,83

0,00

812,50

0,00
84 450,53

812,50
16 266,84

31 grudnia
2016

31 grudnia
2017

NOTA 4 - do poz. B. III. Aktywów
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Środki pieniężne w kasie i na rachunkach,
w tym
w kasie
Bieżące rachunki bankowe
Rachunek lokat bankowych
Inne papiery wartościowe
Środki pieniężne w drodze
Inwestycje krótkoterminowe, razem

Kwota w zł i gr

Kwota w zł i gr

0,00
218 207,85
0,00
0,00
0,00

0,00
197 950,68
0,00
0,00
0,00

218 207,85

197 950,68

Banki prowadzące bieżące rachunki bankowe oraz lokaty:
- Bank Handlowy w Warszawie S.A.
NOTA 5 - do poz. B.IV. Aktywów

a) czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów, w tym:
- wydatki programowe FWPN - bez
środków finansowych
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe, razem

31 grudnia
2016
Kwota w zł i gr

31 grudnia
2017
Kwota w zł i gr

1 031,60

0,00

1 031,60

0,00

1 031,60

0,00

NOTA 6 - do poz. B. III. Pasywów
31 grudnia
31 grudnia 2017
2016
Kwota zł i gr
Kwota zł i gr
Z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych
jednostek o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
Inne (wg rodzaju)
- z tytułu podatków, ceł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych
- pozostałe rozrachunki z pracownikami
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

0,00

203,82

0,00
10 885,28
1 732,00
9 088,28
65,00
10 885,28

203,82
15 319,26
2 515,00
12 804,26
0,00
15 523,08

31 grudnia
2016
Kwota zł i gr

31 grudnia
2017
Kwota zł i gr

83 470,53

0,00

20 695,53

0,00

62 775,00

0,00

NOTA 7 - do poz. B.IV. Pasywów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:
a) dotacje przyznane niewypłacone:
- umowa z Fundacją Współpracy PolskoNiemieckiej
- umowa z Ministerstwem Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej - FIO
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b) zwroty kosztów wg Not księgowych:
- Donors and Foundations Networks in
Europe (DAFNE)
-Asociacion Espanola De Fundationes
Rozliczenia międzyokresowe przychodów,
razem
4.

0,00

12 955,51

0,00

1 077,17

0,00

11 878,34

83 470,53

12 955,51

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:

NOTA 8 - do poz. A do Rachunku Zysków i Strat

a) Składki brutto określone statutem
b) Inne przychody z działalności
nieodpłatnej statutowej:
- dotacje, subwencje, granty i darowizny
*dotacje
*refundacje wg Not księgowych
*darowizny od osób prawnych
- przychody z zysku bilansowego z roku
poprzedniego
c) Przychody z odpłatnej działalności
statutowej
Przychody podstawowej działalności
operacyjnej i zrównane z nimi, razem

31 grudnia
2016
zatwierdzony
Kwota zł i gr
208 500,00

31 grudnia
2016
przekształcony
Kwota zł i gr
208 500,00

Kwota zł i gr
214 812,50

270 120,82

38 930,93

94 484,99

38 930,93
27 070,00
11 860,93
0,00

38 930,93
27 070,00
11 860,93
0,00

94
59
1
34

231 189,89

0,00

0,00

16 929,50

16 929,50

46 983,00

495 550,32

264 360,43

356 280,49

1. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

9 500,00

2. Fundacja Wspomagania Wsi

9 500,00

3. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

9 500,00

4. Fundacja im. Stefana Batorego

9 500,00

5. Akademia Rozwoju Filantropii w
Polsce
6. Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności

31 grudnia
2017

484,99
076,37
258,62
150,00

9 500,00
6 500,00

7. Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga

9 500,00

8. Fundacja PKO Banku Polskiego

6 500,00

9. Fundacja dla Polski

6 500,00

10. Fundacja Przyjaciółka

9 500,00

11. Fundacja Współpracy PolskoNiemieckiej

9 500,00

12. Ernst & Young Fundacja

6 500,00

13. Fundacja BGK im. J. K.
Steczkowskiego

9 500,00
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14. Fundacja BGŻ

9 500,00

15. Fundacja Orange

9 500,00

16. Fundacja PwC

6 500,00

17. Fundacja POLSAT

9 500,00

18. Fundacja Banku Zachodniego WBK

812,50

19. Fundacja TVN „nie jesteś sam”

9 500,00

20. Fundacja BOŚ

6 500,00

21. Fundacja Dbam o Zdrowie

6 500,00

22. Fundacja Techsoup

6 500,00

23. Fundacja Edukacyjna
Przedsiębiorczości

6 500,00

24. Fundacja Dorastaj z Nami

6 500,00

25. Fundacja Tesco Dzieciom

9 500,00

26. Fundacja Nutricia

6 500,00

27. Edukacyjna Fundacja im. prof. R.
Czerneckiego EFC

9 500,00
214 812,50

5.

informacje o strukturze kosztów

Nazwa Darczyńcy, Grantodawcy lub
Nazwa działania

Składki FORUM + darowizny na działania
statutowe (spotkania, seminaria,
warsztaty dla członków FD, współpraca z
międzynarodową siecią darczyńców,
inicjatywy dodatkowe, koszty biura)
Darowizna: Fundacja BGŻ BNP Paribas
Darowizna: Fundacja Orange
Fundacja Współpracy PolskoNiemieckiej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej – FIO
Odpłatna działalność statutowa
Szkolenie: "Skąd wiemy, że nasze
działania mają sens..."
Pierwsze Forum Fundacji Korporacyjnych
Publikacja nt. Fundacji Korporacyjnych w
Polsce. Raport z badań 2017
Podsumowanie

Wpływy roku
2017:
dotacje,
darowizny,
granty,
składki

Dotacje,
darowizny,
składki
Wydatkowane
otrzymane z
środki na
poprzednich
realizację
lat, nie
programów
wydatkowa
ne do
31.12.2016

218 571,12 209 334,17

Przychód
roku 2017

241 607,02 218 571,12

Koszt roku
2017

241 607,02

18 000,00
13 650,00

0,00

18 000,00
13 650,00

18 000,00
13 650,00

18 000,00
13 650,00

1 031,60

0,00

1 031,60

1 031,60

1 031,60

58 044,77

0,00

58 044,77

58 044,77

58 044,77

46 983,00

0,00

47 404,00

46 983,00

47 404,00

5 165,00

0,00

5 165,00

5 165,00

5 165,00

28 168,00

0,00

28 589,00

28 168,00

28 589,00

13 650,00

0,00

13 650,00

13 650,00

13 650,00

379 737,39 356 280,49

379 737,39

356 280,49 209 334,17
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Koszty
-

ogólnego zarządu są 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

NOTA 9 - do poz. D. do Rachunku Zysków i Strat
Pozostałe koszty i straty

Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe
a) ujemne różnice kursowe
b) odsetki od nieterminowych płatności dla
kontrahentów

31 grudnia
2016
Kwota w zł i gr
0,00
160,45
160,26

31 grudnia
2017
Kwota w zł i gr
0,00
138,34
138,34

0,19

0,00

160,45

138,34

Pozostałe koszty i straty, razem

Organizacja nie prowadziła w 2017 r. żadnych spraw sądowych.
Stowarzyszenie w sprawozdaniu za rok 2016 stosowało wzór sprawozdania, uproszczenia oraz
zasady wyceny aktywów i pasywów przewidziane w ustawie o rachunkowości dla jednostki mikro ze
względu na zmianę ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz, 1100).
Nowelizacja ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1047) wprowadziła zmiany
mające wpływ na wzór sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz na prezentację aktywów,
pasywów oraz pozycje rachunku zysków i strat, nie obowiązuje już zasada przenoszenia zysku na
przychody roku następnego, a strata nie stanowi już kosztów roku następnego.
Stowarzyszenie od roku 2017 stosuje wzór sprawozdania finansowego według załącznika nr 6 do
ustawy o rachunkowości, dla zachowania porównywalności danych dokonało retrospektywnego
przekształcenia danych porównawczych za 2016 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2018r.

...................................................................................................................................................................................
Przewodnicząca Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Joanna Luberadzka-Gruca

Ewa Krupa

Norbert Konarzewski

Justyna

Członek Zarządu

Duriasz-Bułhak Emilia Gromadowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

....................................................................................
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
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