SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „PRO BONO PL”
ZA OKRES OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529, z późn. zmianami)
sporządzono sprawozdanie zawierające w szczególności:
1) nazwę Fundacji, jej siedzibę i adres, datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRSu wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące
członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i
adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych Fundacji,
Fundacja „PRO BONO PL”
ul. Bokserska 64 lok. 124
02-690 Warszawa,
NIP 5213563238
REGON 142345803
Data i miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 19.04.2010 r., pod numerem 0000354099.
Podmiot także wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.
Członkowie Zarządu:
Ryszard Romanowski –Prezes Zarządu,
Izabela Smołokowska –Wiceprezes Zarządu,
Cele statutowe fundacji:
Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju kultury polskiej, edukacji i rozwoju podstaw
instytucji społeczeństwa obywatelskiego, a także w dziedzinach ochrony zdrowia, pomocy społecznej,
ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu, wolontariatu i dobroczynności oraz inicjowania
współpracy z innymi narodami.
2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także
opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.

organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak
również innych form działalności oświatowej oraz propagowania i wymiany doświadczeń w
zakresie objętym celem Fundacji,
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2.

prowadzenie

działalności

wydawniczej

w

zakresie

objętym

celem

Fundacji,

( w tym na nośnikach magnetycznych i cyfrowych )
3.

inicjowanie oraz wspieranie tworzenia zakładów opieki zdrowotnej oraz innych instytucji ochrony i
promocji zdrowia w wymagających tego dziedzinach, w tym organizowanie opieki nad dziećmi
chorymi i niepełnosprawnymi,

4.

dofinansowywanie instytucji ochrony i promocji zdrowia, w tym organizowanie i finansowanie
zakupu sprzętu medycznego oraz wyposażanie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,

5.

ułatwianie dzieciom niepełnosprawnym korzystania z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i
pomocy specjalistów,

6.

zakup żywności, odzieży, pomocy szkolnych i przekazywanie ich na potrzeby osób znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,

7.

organizowanie pomocy finansowej dla dzieci z ubogich rodzin,

8.

fundowanie lub przyznawanie nagród i stypendiów osobom wyróżniającym się w zakresie objętym
celem Fundacji, w tym szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży,

9.

propagowanie i rozwijanie wiedzy o ekologii, w tym finansowanie projektów wdrażającym
rozwiązania proekologiczne,

10. inicjowanie i wspieranie organizacji zawodów oraz imprez kulturalnych i sportowych,
11. wspieranie młodych talentów sportowych, w tym organizowanie pomocy materialnej w formie
stypendiów, przydzielania nowoczesnego sprzętu sportowego oraz zapewniania możliwości
treningu,
12. organizowanie i finansowanie staży, praktyk i wyjazdów studialnych dla osób zaangażowanych w
działalność w zakresie objętym celem Fundacji,
13. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej placówkom naukowym,
instytucjom edukacyjnym oraz innym podmiotom, w szczególności organizacjom pozarządowym,
działającym w przedmiocie zbliżonym z celem Fundacji,
14. współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność
w zakresie objętym celem Fundacji,
15. skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk
naukowych i edukacyjnych w kraju i za granicą.
16. organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie kampanii społecznych i edukacyjnych
17. promowanie i organizacja wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych.
Opis realizowanych programów w roku 2016 stanowi załącznik nr 1
3) informację

o

prowadzonej

działalności

gospodarczej

według

wpisu

do

rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
Przedmiot działalności wg wpisu do rejestru KRS:
-

reklama

-

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
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-

działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

-

sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

-

sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

-

sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

-

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

-

wydawanie książek

-

wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

-

działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

-

działalność produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

-

działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

-

działalność związana z projekcją filmów

-

działalność portali internetowych

-

stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

-

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

-

działalność agencji reklamowych

-

działalność fotograficzna

-

działalność związana z tłumaczeniami

-

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

-

wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

-

wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

-

pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

-

pozaszkolne formy edukacji artystycznej

-

nauka języków obcych

-

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

-

działalność wspomagająca edukację

-

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

-

pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana

-

działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

-

działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

-

działalność obiektów kulturalnych

-

pozostała działalność związana ze sportem

-

działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

W roku 2016 Fundacja prowadziła działalność gospodarczą w ramach usług w kwocie 58.616,30 zł, w
tym z usług:
- autorskie prowadzenie audycji

7.400,00 zł

- realizacja filmu promocyjnego, cykl programów

51.216,30 zł
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4) odpisy uchwał Zarządu Fundacji,
W załączeniu- załącznik nr 2.
5) informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu
gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą - wynik
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł;

Przychody z działalności statutowej
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
1. Darowizny od os. fizycznych
2. Darowizny od os. prawnych
3. Dotacje/konkursy:
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
- Ministerstwo Kultury

Przychody ze sprzedaży produktów, usług,
towarów i materiałów
- usługi – autorskie prowadzenie audycji
- usługi – realizacja filmu promocyjnego, cykl programów

ZYSK (STRATA) BRUTTO NA SPRZEDAŻY (D-E)

310.800,50
310.800,50
18.819,00
0,00
21.981,50
270.000,00

58.616,30
7.400,00
51.216,30

9.500,00 zł

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł wynosi 15,87%
Fundacja nie otrzymała przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów
statutowych.

6) informację o wysokości kwot przeznaczonych na:
a) realizację celów statutowych fundacji,
Koszty realizacji zadań statutowych
Świadczenia pieniężne
Świadczenia niepieniężne

315.869,67
0,00
315.869,67
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SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ
STATUTOWYCH
POMNIEJSZONO O KOSZTY ADMINISTRACYJNE 2.126,76 zł
PROGRAM „Wisła”
Działania pr. Wisła – wkład własny F. PRO BONO PL
500-07-1405
Organizacja wydarzeń
500-07-1407
Inne działania operacyjne
500-07-1501
Czynsz i opłaty eksploatacyjne
500-07-2511
Konserwacja i utrzymanie sprzętu

315.869,67
Koszty
statutowe
2.549,84
2.549,84
16,87
1.332,97
1.200,00

652,06
652,06

652,06

PROGRAM „Księga Przestrzeni”
Działania pr. Księga Przestrzeni - finansowany z MKiDN umowa nr.
00867/16/FPK/ZNGS
500-09-01-1405
Organizacja wydarzeń

276.401,00

Działania pr. Księga Przestrzeni – wkład własny F. PRO BONO PL
500-09-02-1405
Organizacja wydarzeń
500-09-02-2601
Usługi księgowe

6.401,00
6.401,00

PROGRAM „Złota Marchewka”
Działania pr. Złota Marchewka - finansowany z Urzędu
M.St.Warszawy umowa nr. SR/B/VIII/2/1/220/2016
500-10-01-1302
Koordynatorzy
500-10-01-1304
Konsultanci, asystenci programowi
500-10-01-1403
Materiały informacyjne
500-10-01-1404
Materiały i działania promocyjne
500-10-01-1405
Organizacja wydarzeń
500-10-01-1507
Materiały biurowe
500-10-01-2601
Usługi księgowe

Koszty
admin.
działania:

982,70

270.000,00
270.000,00
982,70
982,70
26.989,50

492,00

21.489,50

492,00

3.000,00
800,00
599,01
3.440,00
13.448,69
201,80
492,00

Działania pr. Złota Marchewka – wkład własny F. PRO BONO PL
500-09-02-1405
Organizacja wydarzeń

5.500,00
5.500,00

PROGRAM „Wioślarstwo”
Działania pr. Wioślarstwo – wkład własny F. PRO BONO PL
500-11-1501
Czynsz i opłaty eksploatacyjne
500-11-1502
Energia

5.244,90
5.244,90
3.900,20
1.344,70

550-1404
550-1405
550-1406

KOSZTY PROGRAMÓW OGÓLNE
Działania oper. PROGRAMOWE
Materiały i działania promocyjne
Organizacja wydarzeń
Promocja Fundacji

4.684,43
2.855,14
1.380,00
961,92
513,22

550-1501
550-1504
550-1505
550-1507
550-1509

Koszty biurowe PROGRAMOWE
Czynsz i opłaty eksploatacyjne (80%)
Telefony komórkowe
Internet, strona WWW
Materiały biurowe
Usługi pocztowe i kurierskie

1.829,29
354,24
1.186,06
99,99
160,00
29,00
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b) wydatki administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),

Koszty administracyjne

9.344,23

- zużycie materiałów

1.257,99

- usługi obce

2.766,48

- wynagrodzenia oraz narzuty na wynagrodzenia

0,00

- podatki i opłaty

0,00

- amortyzacja
- pozostałe koszty

5.319,76
0,00

c) działalność gospodarczą,
Koszty sprzedanych usług

49.116,30

d) inne wydatki,
Koszty finansowe -Odsetki za nieterminową płatność

0,94

7) dane o:
a. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Liczba zatrudnionych osób na umowę o pracę = 0 osób..
b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z tytułu umowy o pracę: 0,00 zł

c. wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia,
Wynagrodzenia Członków Zarządu i innych organów fundacji na umowę o pracę w 2016 roku
wyniosły: 0,00 zł
d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
W roku obrotowym 2016 wynagrodzenia brutto z tytułu umów zlecenia wyniosły 33.601,08 zł.
e. udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek,
Nie udzielono żadnych pożyczek pieniężnych.
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f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Fundacja posiada następujące środki pieniężne w banku:
Millennium Bank S.A.
02-593 Warszawa
ul. Stanisława Żaryna 2A
1)
rachunek bieżący 51 1160 2202 0000 0001 6281 5259 PLN
Łącznie

612,44 zł
612,44 zł

g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
Nie miało miejsca .
h. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,
Nie miało miejsca.
i. nabytych pozostałych środkach trwałych,
Fundacja w roku 2016 nie nabyła pozostałych środków trwałych.

j. wartości

aktywów

i zobowiązań

fundacji ujętych

we

właściwych

sprawozdaniach

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
Aktywa na 31 grudnia 2016 r:
Zobowiązania i rezerwy na 31 grudnia 2016 r:

35.837,51 zł
125,89 zł

8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności,
Fundacja w roku 2016 realizowała zadania publiczne pod nazwą „Organizacja cyklicznych imprez
wioślarskich 2016. Regaty pn. o Złotą marchewkę – edycja wiosenna i jesienna” na podstawie umowy
nr SR/B/VIII/2/1/220/2016 zawartej z Miastem Stołecznym Warszawą. Termin realizacji 15.03.2016 –
15.12.2016.
W ramach projektu odbyły się regaty na Wiśle. Zorganizowano tymczasową przystań wioślarską na
plaży Saska Kempa.
Koszt całego projektu wyniósł: 27.481,50 zł
Sfinansowano zadanie ze środków Miasta stołecznego Warszawy: 21.981,50,00 zł.
Wynik finansowy powyższej działalności wyniósł: -5.500,00 zł sfinansowano ze środków fundacji.
Fundacja w roku 2016 realizowała zadania publiczne pod nazwą „Księga Przestrzeni – cykl
telewizyjnych programów dokumentalnych o polskiej architekturze współczesnej (sezon 2)” na
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podstawie umowy nr 00867/16/FPK/ZNGS zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Termin realizacji 15.04.2016 – 31.12.2016.
Ekipa filmowa dotarła z kamerami do 54 realizacji na terenie całej Polski. Powstał cykl telewizyjnych
programów które zostały uwzględnione w planowanej ramówce emisyjnej na rok 2017 w TVP Kultura.
Koszt całego projektu wyniósł: 364.400,00 zł
Wkład własny od TVP SA: 49.116,30 zł
Umowa koprodukcji z Media Format Sp. Z o.o.: 37.900,00 zł
Sfinansowano zadanie ze środków MKiDN: 270.000,00 zł.
Wynik finansowy powyższej działalności wyniósł: -7.383,70 zł sfinansowano ze środków fundacji.
9) informację o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja na dzień 31.12.2016 nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych.
Fundacja składa do dnia 31 marca każdego roku deklarację CIT-8 wraz z załącznikami.
Fundacja składa do 31 marca każdego roku PIT-4R z tytułu potrącania zaliczek na podatek
dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
W roku 2016 była przeprowadzana kontrola z realizacji zadania publicznego na podstawie umowy
SR/B/VIII/2/1/220/2016 z dnia 6.05.2016.
Wyniki kontroli: opis poszczególnych działań i harmonogram zgodny z umową.
Uwagi dotyczące realizacji kontrolowanego zadania: 120 osób łącznie. Bardzo profesjonalna
organizacja imprezy. Pełne zabezpieczenie uczestników.
Analiza z wykonania wydatków: zgodność wydatkowania środków z umową, oprócz wydatku na kwotę
16,87 zł (do zwrotu) zakupiono kubki, łyżki i noże jednorazowe w kategorii wydatków „koszty
produktów spożywczych”.
Warszawa, 31 marca 2017 r.

...................................................................................................................................................................................
Ryszard Romanowski - Prezes Zarządu;

Izabela Smołokowska - Wiceprezes Zarządu;
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