Sprawozdanie finansowe
Fundacji PRO BONO PL
sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

I.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Adresat sprawozdania: KRS: 0000354099
2. Nazwa pełna: Fundacja „PRO BONO PL”
3. Siedziba:
Województwo: Mazowieckie
Powiat: Miasto ST. Warszawa
Gmina: Mokotów, Miejscowość: Warszawa
4. Adres:
Województwo: Mazowieckie
Powiat: Miasto ST. Warszawa, Gmina: Mokotów
Ulica: Bokserska 64/124, kod pocztowy: 02-690
Miejscowość: Warszawa, Poczta: Warszawa, kod kraju: PL
5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym i data sporządzenia:
Okres 01.01.2018 – 31.12.2018
Data sporządzenia: 28.03.2019
6. Czas trwania działalności jednostki:
Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony
7. Założenie kontynuacji działalności:
Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć
przyszłości
8. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
Księgi rachunkowe za rok obrotowy 2018 Fundacja powierzyła firmie Taxus Anna Pyrz-Rogozińska.
Księgi rachunkowe Fundacji prowadzone są z zastosowaniem technik komputerowych, przy wykorzystaniu
programu księgowego RAKS SQL.
Przyjęte przez fundację zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami
rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki
jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej za poprzedni okres
sprawozdawczy w przypadku wielkości bilansowych lub te kwoty, które przekraczają 5% wyniku finansowego
brutto w przypadku wielkości wynikowych.
Stosuje się zasadę prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej, w
sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. W celu realizacji tego wymogu
wszystkie operacje są ewidencjonowane na wyodrębnionych analitycznych kontach księgowych zarówno dotyczy
to kosztów jak i przychodów. Każdy projekt ma odrębne konta księgowe z analitykami stosowanymi

1

odpowiednio do poziomu niezbędnej kontroli budżetu a przy działalności gospodarczej rozpoznaje się odrębnie
każdy rodzaj transakcji.
Fundacja nie tworzy rezerw w związku z niewykorzystanymi urlopami wypoczynkowymi.
Zgodnie z zapisami art. 37 ust 10 ustawy o rachunkowości fundacja nie ustala aktywów i rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w roku 2018 nie osiągnęła przychodów i kosztów z
działalności gospodarczej.
9. Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny
lub koszty niezbędne do ich wytworzenia, z zachowaniem zasady ostrożności.
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 fundacja
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. Środki trwałe o wartości poniżej
1.000,00 złotych traktuje się jako zakup materiałów. Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w
sprawozdaniu na tych samych zasadach co środki trwałe.
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Fundusz statutowy oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
10. Zasady ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 395, z późn. zm.).
Fundacja sporządziła bilans, rachunek zysków i strat, wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz
informację dodatkową, w formie zgodnej z załącznikiem nr 6 do ww. ustawy o rachunkowości, z zastosowaniem
formy uproszczonej przewidzianej w art. 50 ust. 1 i 3 w/w ustawy o rachunkowości. Wzór Rachunku Zysków i
Strat wyodrębnia działalność statutową jako główne źródło przychodów.
Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.
W księgach rachunkowych jednostki ujęto wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i
obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, nie zależnie od terminu
ich zapłaty, zgodnie z zasadą memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów.
Na wynik finansowy netto w fundacji składa się:
a) wynik działalności statutowej
b) wynik z działalności gospodarczej
c) wynik z działalności operacyjnej
Wynik działalności statutowej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami bieżącej działalności statutowej
(dotacji, darowizn przeznaczonymi na finansowanie bieżącej działalności statutowej) a kosztami tej działalności.
W księgach rachunkowych jednostki ujęto wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i
obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, nie zależnie od terminu
ich zapłaty, zgodnie z zasadą memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów.
Kosztami statutowymi są koszty realizacji programów, których cele związane są z celami statutowymi jednostki.
Kosztami ogólnego zarządu są koszty, które nie zostały zakwalifikowane jako koszty statutowe.
Wynik na działalności operacyjnej powstał z wyników z działalności statutowej, oraz z wyniku na działalności
gospodarczej pomniejszonych o koszty ogólnego zarządu.
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II.

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

jednostka obliczeniowa:

PLN

PLN
Stan na

Wyszczególnienie

31-12-2017

31-12-2018

AKTYWA
A.

AKTYWA TRWAŁE

21 870,05

16 965,41

I.

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

21 470,29

16 565,65

1.

Budynki, lokale i budowle

0,00

0,00

2.

Urządzenia techniczne i maszyny

8 200,87

4 706,11

3.

Środki transportu

13 269,42

11 859,54

III.

Należności długoterminowe

399,76

399,76

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

B

AKTYWA OBROTOWE

4 154,44

785,46

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

Należności krótkoterminowe

488,19

401,79

III.

Inwestycje krótkoterminowe

3 261,59

383,67

1.

Środki pieniężne

3 261,59

383,67

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

404,66

0,00

26 024,49

17 750,87

25 689,44

17 493,97

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

33 211,62

23 189,44

-10 022,18

-8 195,47

335,05

256,90

Aktywa razem
PASYWA
A.

FUNDUSZ WŁASNY

I.

Fundusz statutowy

II.

Pozostałe fundusze

III.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

IV.

Zysk (strata) netto

B.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I.

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

II.

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

295,45

256,90

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

39,60

0,00

26 024,49

17 750,87

Pasywa razem
Warszawa 28-03-2019

…………………………………………………….
(Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ryszard Romanowski-Prezes Zarządu

Izabela Smołokowska-Wiceprezes Zarządu
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III.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRART

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 01-01-2017

od 01-01-2018

do 31-12-2017

do 31-12-2018

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej
B.

Koszty działalności statutowej

I.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej
C.

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

D. Przychody z działalności gospodarczej
E.

Koszty działalności gospodarczej

F.

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

G.

Koszty ogólnego zarządu

H.

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

I.

Pozostałe przychody operacyjne

J.

Pozostałe koszty operacyjne

K.

Przychody finansowe

L.

Koszty finansowe

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M-N)

60 852,54

20 016,67

60 852,54

20 016,67

0,00

0,00

0,00

0,00

79 159,48

20 053,24

79 159,48

20 053,24

0,00

0,00

0,00

0,00

-18 306,94

-36,57

51 250,00

0,00

30 783,25

0,00

20 466,75

0,00

12 154,86

8 112,10

-9 995,05

-8 148,67

0,00

0,00

22,14

46,80

0,00

0,00

4,99

0,00

-10 022,18

-8 195,47

0,00

0,00

-10 022,18

-8 195,47

Warszawa 28-03-2019

…………………………………………………….
(Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ryszard Romanowski-Prezes Zarządu

Izabela Smołokowska-Wiceprezes Zarządu
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IV.

DODATKOWE INFORMACJE

1.

Informacje o wszelkich zobowiązaniach 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;
Na dzień 31.12.2018 fundacja nie posiada zobowiązań finansowych.
Na dzień 31.12.2018 fundacja nie posiadała zobowiązań wekslowych.

2.

Informacje

o

kwotach

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

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
31-12-2018
NOTA 1 - do poz. A.I. Aktywów
Zmiany wartości niematerialnych i prawnych
(wg grup rodzajowych)

Inne wartości
niematerialne i prawne
zł i gr

a) wartość brutto wartości niematerialnych i
prawnych na początek okresu

289,00

b) zwiększenia (z tytułu)

0,00

c) zmniejszenia-likwidacja

0,00

d) wartość brutto wartości niematerialnych i
prawnych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu

289,00
289,00

f) zwiększenie z tytułu (z tytułu)

0,00

g) zmniejszenia za okres (z tytułu)

0,00

h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec
okresu
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek
okresu
j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec
okresu
k) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych
na koniec okresu

289,00
0,00
0,00
0,00
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
31-12-2018
NOTA 2 - do poz. A.II. Aktywów
Zmiany środków trwałych (wg grup
rodzajowych)
Urządzenia

Środki Wyposażenie

techniczne transportu
i maszyny
zł i gr

Razem

umarzane
w 100 %

zł i gr

zł i gr

zł i gr

40 649,09 20 142,08

a) wartość brutto środków trwałych na
początek okresu

15 888,80

76 679,97

b) zwiększenia (z tytułu)

0,00

0,00

0,00

0,00

- nabycie nowych

0,00

0,00

0,00

0,00

c) zmniejszenia (z tytułu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 649,09 20 142,08

15 888,80

76 679,97

32 448,22

6 872,66

15 888,80

55 209,68

3 494,76

1 409,88

0,00

4 904,64

3 494,76

1 409,88

0,00

4 904,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 942,98

8 282,54

15 888,80

60 114,32

4 706,11 11 859,54

0,00

16 565,65

- likwidacja
d) wartość brutto środków trwałych na
koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
- planowe odpisy amortyzacyjne
g) zmniejszenia za okres (z tytułu)
- likwidacja
h) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
i) wartość netto środków trwałych na
koniec okresu

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
31-12-2018
NOTA 3 - do poz. A.III Aktywów
Należności długoterminowe

31 grudnia 2017

31 grudnia 2018

w zł i gr

w zł i gr

Kaucja – Zarząd Mienia M. St. Warszawy

399,76

399,76

Należności długoterminowe razem

399,76

399,76
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
31-12-2018
NOTA 4 - do poz. B.II Aktywów
Należności krótkoterminowe

31 grudnia 2017
w zł i gr

a) od jednostek powiązanych
b) należności od pozostałych jednostek:
- z tytułu dostaw i usług:

31 grudnia 2018
w zł i gr

0,00

0,00

488,19

401,79

0,00

0,00

488,19

401,79

488,19

401,79

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych
świadczeń
Należności krótkoterminowe brutto razem

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
31-12-2018
NOTA 5 - do poz. B. III. Aktywów
Środki pieniężne

31 grudnia 2017

31 grudnia 2018

w zł i gr

w zł i gr

w kasie

2 220,52

319,65

Bieżące rachunki bankowe

1 041,07

64,02

0,00

0,00

3 261,59

383,67

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach:

Rachunek lokat bankowych
Środki pieniężne

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
31-12-2018
NOTA 6 - do poz. B.IV. Aktywów
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:
- serwer pocztowy
- odnowienie domeny
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe, razem

31 grudnia 2017

31 grudnia 2018

w zł i gr

w zł i gr

404,66

0,00

306,27

0,00

98,39

0,00

404,66

0,00

7

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
31-12-2018
NOTA 7- do poz. B. III. Pasywów
Zobowiązania krótkoterminowe

31 grudnia 2017

31 grudnia 2018

zł i gr

zł i gr

87,99

256,90

87,99

256,90

207,46

0,00

207,46

0,00

295,45

256,90

31 grudnia 2017

31 grudnia 2018

Z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych
jednostek o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
Inne (wg rodzaju)
- do zwrotu nie wykorzystana dotacja z
Urzędu Miasta St. Warszawy
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze
specjalne razem

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
31-12-2018
NOTA 8 - do poz. B.IV. Pasywów
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
- składki ZUS FGŚP – skorygowane, nadpłata
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
razem

4.

zł i gr

zł i gr

39,60

0,00

39,60

0,00

39,60

0,00

informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
31-12-2018
NOTA 9 - do poz. A.I do Rachunku Zysków i Strat
Przychody określone statutem (źródła)

2017
zł i gr

zł i gr

a) osoby prawne i fizyczne kraj, w tym:

60 852,54

20 016,67

Dotacje – Urząd Miasta St. Warszawy

49 792,54

14 776,67

Darowizny od os. fizycznych

11 060,00

5 240,00

60 852,54

20 016,67

2017

2018

Przychody nieodpłatnej działalności
statutowej razem

2018

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
31-12-2018
NOTA 10 - do poz. D do Rachunku Zysków i Strat
Przychody z działalności gospodarczej

zł i gr

zł i gr

Sprzedaż usług

51 250,00

0,00

Przychody z działalności gospodarczej razem

51 250,00

0,00
8

5.

informacje o strukturze poniesionych kosztów

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
31-12-2018
NOTA 11 - Struktura poniesionych kosztów
2017

2018

Kwota zł i gr

Kwota zł i gr

a) Koszty nieodpłatnej działalności pożytku

79 159,48

64,82%

b) Koszty działalności gospodarczej

30 783,25

25,21%

0,00

0,00%

c) Koszty ogólnego zarządu

12 154,86

9,95 %

8 112,10

28 75%

4,99

0,00%

0,00

0,00%

22,14

0,02%

46,80

0,17%

122 124,72

100%

28 212,14

100%

publicznego

d) Koszty finansowe
e) Pozostałe koszty operacyjne
Koszty razem

20 053,24

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH
POMNIEJSZONO O KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 963,70 zł

20 053,24
Koszty

Koszty
statutowe

ogólnego
zarządu:

PROGRAM „Wisła”

601,00

303,70

Działania pr. Wisła - finansowany ze środków F. PRO BONO PL

601,00

303,70

500-07-1405

Organizacja wydarzeń

500-07-1501

Czynsz i opłaty eksploatacyjne

500-07-2511

Konserwacja i utrzymanie sprzętu
PROGRAM „Złota Marchewka”

Działania pr. Złota Marchewka - finansowany z Urzędu M. St. Warszawy

41,00
560,00
303,70
16 008,90

660,00

14 338,90

660,00

500-10-01-1302

Koordynatorzy

500-10-01-1402

Akcje i ogłoszenia informacyjne

500-10-01-1404

Materiały i działania promocyjne

1 420,00

500-10-01-1405

Organizacja wydarzeń

9 187,35

500-10-01-1407

Inne działania operacyjne

297,90

500-10-01-1507

Materiały biurowe

263,65

500-10-01-2601

Usługi księgowe

Działania pr. Złota Marchewka - finansowany ze środków F. PRO BONO PL

71,08%

2 640,00
530,00

660,00
1 670,00

500-09-02-1302

Koordynatorzy

160,00

500-09-02-1405

Organizacja wydarzeń

1 510,00

PROGRAM „Wioślarstwo”

2 566,31

Działania pr. Wioślarstwo - finansowany ze środków F. PRO BONO PL

2 566,31

500-11-1501

Czynsz i opłaty eksploatacyjne

2 566,31

KOSZTY PROGRAMÓW OGÓLNE

877,03

550-1501

Czynsz i opłaty eksploatacyjne(80%)

354,24

550-1504

Telefony komórkowe

3,73

550-1505

Internet, strona WWW

404,66

550-1509

Usługi pocztowe i kurierskie

114,40
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Rozliczenie kosztów w układzie rodzajowym
2017

2018

Kwota w zł i gr

Kwota w zł i gr

7 863,08

2 975,59

37 475,88

10 134,49

1 432,00

412,60

65 754,93

9 440,12

8 294,64

4 904,64

1 277,06

297,90

122 097,59

28 165,34

zużycie materiałów i energii
usługi obce
podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
amortyzacja
pozostałe
Razem koszty rodzajowe:

6.

dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na 31.12.2018 r. wynosi 2.500,00 zł i w roku obrotowym 2018 nie uległ żadnym zmianom.

7.

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej
dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych

Fundacja PRO BONO PL nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

8.

inne informacje

Fundacja „PRO BONO PL” została ustanowiona aktem notarialnym A.462/2010 sporządzonym przez Annę
Niżyńską, Notariusza w Warszawie, ul. Świętokrzyska 18, w dniu 04 lutego 2010., z woli fundatorów: Jacka
Dubois, Jerzego Olędzkiego i Ryszarda Romanowskiego .
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 1491) oraz postanowień statutu Fundacji.
Organem sprawującym nadzór właściwym ze względu na zakres działania Fundacji i jej cele są Minister Kultury i
dziedzictwa Narodowego i Prezydent M. St. Warszawy.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w roku 2018 nie osiągnęła przychodów i kosztów z
działalności gospodarczej.
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.
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,
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
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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.

V.

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy
zyskiem/ stratą dla celów rachunkowych a dochodem/ stratą dla celów
podatkowych)
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w
księgach rachunkowych lat ubiegłych
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/ stratą dla celów rachunkowych a dochodem/ stratą dla
celów podatkowych)
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym
ujęte w księgach lat ubiegłych
H. Strata z lat ubiegłych
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy 15%

2017
-10 022,18

2018
-8 195,47

62 184,64
0,00

14 776,67
0,00

0,00

0,00

-56 928,85
0,00

-20 750,48
0,00

0,00

0,00
0,00
-2 221,66
0,00
0,00

-15 277,97
0,00
0,00

Warszawa 28-03-2019

…………………………………………………….
(Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ryszard Romanowski-Prezes Zarządu

Izabela Smołokowska-Wiceprezes Zarządu
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