Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe
Forum Darczyńców w Polsce za 2019 rok

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.
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I.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce
w 2019 r.

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 31.12.2019 r. Forum Darczyńców liczyło 29 członków, do
których należały:
Członkowie zwykli:
1.

Fundacja EFC

2.

Fundacja BNP Paribas

3.

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

4.

Fundacja ING Dzieciom

5.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

6.

Fundacja Orange

7.

Fundacja POLSAT

8.

Fundacja Polki Mogą Wszystko

9.

Fundacja Tesco

10.

Fundacja TVN „nie jesteś sam”

11.

Fundacja Wspomagania Wsi

12.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

13.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

14.

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

15.

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
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Członkowie wspierający:
16.

Fundacja Banku Ochrony Środowiska

17.

Fundacja „Dbam o Zdrowie”

18.

Fundacja dla Polski

19.

Fundacja Dorastaj z Nami

20.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

21.

Fundacja Ernst & Young

22.

Fundacja NUTRICIA

23.

Fundacja PKO Banku Polskiego

24.

Fundacja PwC

25.

Fundacja Santander

26.

Fundacja TechSoup

27.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

28.

Stowarzyszenie Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

29.

Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny

2. Władze
Zgodnie z § 12 art. 4 Statutu Forum Darczyńców, 6 czerwca 2019 roku w „Przestrzeń from
Facebook”, ul. Koszykowa 61 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków
Forum Darczyńców w Polsce, w którym uczestniczyły 26 osoby, w tym 16 przedstawicieli 15
członków zwykłych oraz 7 przedstawicieli 5 członków wspierających (niektóre organizacje
były reprezentowane przez dwie osoby) oraz zespół Forum Darczyńców w składzie:
Magdalena Pękacka, Julia Kluczyńska oraz Magdalena Gołębiowska. Przedmiotem spotkania
było m.in. przyjęcie sprawozdań za 2018 r. oraz wybór Zarządu Forum Darczyńców
w Polsce. 12 grudnia 2019 roku w siedzibie Fundacji EFC przy ul. Mokotowskiej 65/60
w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców,
w którym wzięły udział 23 osoby. Przedmiotem obrad były dyskusja i zatwierdzenie programu
działania i budżetu Forum na rok 2020.
Na dzień 31.12.2019 r. Zarząd Forum Darczyńców pracował w następującym składzie:
1.

Justyna

Duriasz-Bułhak

(reprezentująca

Fundację

Wspomagania

Wsi)

–

Przewodnicząca Zarządu,
2.

Emilia Gromadowska (reprezentująca Fundację EFC) – Członkini Zarządu,
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3.

Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz (reprezentująca Fundację BNP Paribas) – Członkini
Zarządu,

4.

Zofia Sapijaszka (reprezentująca Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości) - Członkini
Zarządu,

5.

Michał Majewski (reprezentujący Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny
w Polsce), Członek Zarządu.

Na dzień 31.12.2019 r. Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie:
1.

Tomasz

Perkowski

(reprezentujący

Fundację

na

rzecz

Nauki

Polskiej)

–

Przewodniczący Komisji,
2.

Agnieszka Palka (reprezentująca Fundację Ernst & Young) – Członkini Komisji,

3.

Agnieszka Grzegorczyk (reprezentująca Fundację Polsat) – Członkini Komisji,

4.

Agata Tomaszewska (reprezentująca Fundację ING Dzieciom) – Członkini Komisji.

3. Finanse
Na przychody Forum Darczyńców w 2019 r. w wysokości 360 440,50 zł złożyły się: składki
członkowskie od 28 członków Forum (279 000 zł), dotacje (38 000 zł), przychody
z odpłatnej działalności statutowej (20 990 zł) oraz darowizny od osób prawnych (15 000
zł)

i

refundacje

(7 450,50

zł

z

tytułu

udziału

pracowników

w

wydarzeniach

międzynarodowych). Na darowizny złożyły się: darowizna Fundacji BNP Paribas, darowizna
Fundacji BOŚ i darowizna Fundacji Orange (wszystkie na poczet organizacji III Forum
Fundacji Korporacyjnych).
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. Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Forum Darczyńców nr NWZ 201812-12/03 o ustaleniu wysokości rocznej składki członkowskiej, wysokość składki od członka
zwykłego wynosi 11 000 zł oraz 9 000 od członka wspierającego.

Działania Forum Darczyńców w Polsce w roku 2019 były prowadzone w oparciu o Strategię
działania Forum Darczyńców na lata 2019-2021 przyjętą na Nadzwyczajnym Walnym
Zebraniu Członków 12 grudnia 2018 r.
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a)

Działania w strategicznej domenie „prawo”

•

Monitorowanie prac nad projektem nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów

zbiorowych
Monitorowaliśmy proces prac nad projektem nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, będzie
dotyczyła m.in. organizacji społecznych. Potencjalnie do odpowiedzialności będzie mogła
zostać pociągnięta organizacja, która nie będzie mieć odpowiednich wewnętrznych
procedur

pozwalających

na

zapobieganie

przestępstwom

i która nie wyznaczyła w organizacji osoby czuwającej nad przestrzeganiem prawa.
Przykładem możliwych przestępstw popełnionych przez organizację społeczną są m.in.
oszustwo, korupcja i mobbing. Projekt wprowadza dotkliwe sankcje np. wysokie kary
finansowe (od 30 tys. do 30 mln zł), zakaz prowadzenia działalności lub likwidację,
a także środki tymczasowe np. zarząd przymusowy.
Jest szansa, że do projektu zostanie wprowadzone zwolnienie podmiotowe dla organizacji
społecznych, ale najprawdopodobniej ograniczone tylko do organizacji poniżej określonego
progu przychodów i nieprowadzących działalności gospodarczej (Rada Działalności Pożytku
Publicznego przyjęła uchwałę rekomendującą podmiotowe wyłączenie podmiotów, które
nie prowadzącą działalności gospodarczej i mają przychody poniżej 2 mln zł - warunki
łączne). Zatem większość organizacji z grona członków Forum prawdopodobnie będzie
objęta

obowiązkami

i

odpowiedzialnością

wynikająca

z

ustawy.

Z tego względu zorganizowaliśmy szkolenie na ten temat, które 16.05.2019 r. pro bono
poprowadzili dla członków Forum eksperci z Firmy PwC.
•

Udział w debacie o prawie dla fundacji

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zorganizowała 7.06.2019 r. konferencję
pt.

"Prawne

i

ekonomiczne

uwarunkowania

funkcjonowania

fundacji".

Jednym

z omawianych tematów była m.in. adekwatność ustawy o fundacjach do potrzeb różnych
typów fundacji. Byliśmy obecni na tym wydarzeniu w roli gości i prelegentów. Magdalena
Pękacka i Julia Kluczyńska wygłosiły referat pt. „Dynamika rozwoju fundacji w Polsce,
w tym fundacji korporacyjnych oraz możliwe kierunki zmiany prawa w kluczowych dla
fundacji obszarach - sferze podatkowej i w prawie europejskim”. Zaprezentowały m.in.
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dane z badań o fundacjach korporacyjnych oraz możliwe kierunki zmian prawnych
w obszarach innych niż ustawa o fundacjach.
•

Udział w konsultacjach społecznych „Zielonej księgi dla fundacji rodzinnych”

Wzięliśmy udział w konsultacjach publicznych „Zielonej księgi dla fundacji rodzinnych”.
Inicjatorzy zielonej księgi chcieliby, aby do polskiego prawa zostało wprowadzone nowe
rozwiązanie, które umożliwi właścicielom firm rodzinnych bezpieczną sukcesję – możliwość
przekazania

firmy

swoim

następcom

bez

konieczności

dzielenia

firmy

między

spadkobierców.
Jako Forum Darczyńców stoimy na stanowisku, że nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców
powinno być wprowadzone w innym akcie prawnym niż ustawa o fundacjach i przy
wykorzystaniu innej nazwy. Użycie nazwy fundacja dla podmiotów pożytku prywatnego
będzie mylące dla obywateli. Może również osłabić zaufanie obywateli do fundacji
i skłonność do przekazywania im darowizn.
•

Udział w konsultacjach społecznych nt. projektów regulaminów konkursów FIO 2020
i PROO 2020
Zabraliśmy głos w konsultacjach społecznych na temat projektu regulaminu Programu
Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2020 (PROO) na dotacje dla organizacji społecznych
na rozwój instytucjonalny oraz projektu regulaminu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
2020 (FIO).
W swoich uwagach dzieliliśmy się dobrymi praktykami stosowanymi przez naszych członków
w konkursach grantowych. Szczególną uwagę zwracaliśmy na kwestię przejrzystości
procedury

konkursowej,

potrzebę

precyzji

w

formułowaniu

ogłoszenia

o konkursie oraz efektywności środków finansowych przeznaczonych na te konkursy.
•

Monitorowanie innych zmian instytucjonalnych i prawnych oraz informowanie
o nich członków Forum Darczyńców
W Forum Darczyńców monitorowaliśmy zmiany dotyczące prawno-podatkowych aspektów
funkcjonowania organizacji społecznych. O wszystkich istotnych zmianach informowaliśmy
naszych członków. W 2019 r. wiele uwagi poświęciliśmy kwestii nowego obowiązku
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podpisania

sprawozdań

podpisami

elektronicznymi.

Biorąc

pod

uwagę,

że wiązało się to z wieloma wątpliwościami technicznymi, na bieżąco przekazywaliśmy
naszym członkom aktualne informacje, które uzyskiwaliśmy z Ministerstwa Finansów, od
innych organizacji społecznych oraz z mediów.
Obserwowaliśmy też prace Narodowego Instytutu Wolności i Rady Działalności Pożytku
Publicznego m.in. pod kątem ewentualnych zmian ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
•

Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami

Regularnie pozyskiwaliśmy informacje o zmianach prawnych za granicą oraz wiedzę
z zakresu międzynarodowych tendencji w regulacjach dotyczących społeczeństwa
obywatelskiego i filantropii.
Forum Darczyńców jest jednym z założycieli i członkiem europejskiej sieci Donors and
Foundations Networks in Europe (DAFNE). DAFNE daje nam możliwość wpływu na
rozwiązania prawne tworzone przez instytucje Unii Europejskiej, ale też jest źródłem
wiedzy i wsparcia, z którego korzystamy w działaniach analitycznych i rzeczniczych
prowadzonych w Polsce.
W dniach 19-20.01.2019 r. Justyna Duriasz-Bułhak, Magdalena Pękacka i Julia Kluczyńska
wzięły udział w zimowym spotkaniu DAFNE w Dublinie. Podczas spotkania odbyło się walne
zgromadzenie DAFNE oraz dyskutowano m.in. o praktycznych i wizerunkowych aspektach
budowania partnerstw z innymi organizacjami i biznesem, o programach dla członków
naszych organizacji, o planie działania DAFNE w sferze rzeczniczej i o kampanii
komunikacyjnej

nt.

filantropii.

Wiele

z

omawianych

rozwiązań,

np.

kampania

komunikacyjna DAFNE, była dla nas źródłem wiedzy, którą wykorzystaliśmy podczas
przygotowań do celebracji 15-lecia Forum Darczyńców. Interesujące było również wspólne
planowanie proaktywnych działań rzeczniczych na poziomie europejskim.
W dniach 24-26.04.2019 r. Magdalena Pękacka uczestniczyła w konferencji WINGS
(Worldwide Initiatives for Grantmaker Support) pt. „Driving Philanthropy for the Future”
w Kingston na Jamajce. Było to pierwsze zorganizowane przez WINGS spotkanie związków
fundacji z całego świata. Spotkanie miało interaktywny i angażujący charakter, polegało
na wymianie wiedzy i doświadczeń oraz wzajemnym uczeniu się od siebie. Na zaproszenie
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WINGS podczas sesji pt. „Should we stay with the old? Status quo philanthropy is not an
option in the 21st Century” podzieliła się doświadczeniami dotyczącymi działań
rzeczniczych

w

warunkach

niesprzyjającej

progresywnym

organizacjom

sytuacji

politycznej, omówiła też wieloletnie starania o nową ustawę o zbiórkach publicznych i jej
późniejszą obronę. Współprowadziła też sesję nt. stabilności finansowej stowarzyszeń oraz
dzieliła się doświadczeniami z angażowania członków. WINGS przyznało Forum stypendium
na udział Magdaleny Pękackiej w konferencji.
W dniach 11-12.09.2019 Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz z Fundacji BNP Paribas, Joanna
Bogdanowicz z Fundacji Nutricia i Radosław Żuk z Fundacji BOŚ wzięli udział
w „C-Summit” – konferencji dla fundacji korporacyjnych i inwestorów społecznych
zorganizowanej przez DAFNE i EVPA przy wsparciu Fundacji BMW w Monachium. Tematem
konferencji było powiązanie fundacji z firmami, które je założyły, skategoryzowane jako:
logistyczne (np. siedziba, nazwa), tematyczne, branżowe (inicjatywy, które zmieniają
branże, np. promując przejrzystość w łańcuchu dostaw), biznesowe (np. podniesienie
jakości produktów, obniżenie ich kosztów, zwiększenie dostępności).
W dniach 26-27.09.2019 r. Magdalena Pękacka wzięła udział w warsztatach dla dyrektorów
związków fundacji zrzeszonych w DAFNE, tzw. CEOs Retreat. DAFNE zorganizowało takie
spotkanie po raz pierwszy. Warsztaty poświecone były analizie wyzwań, z którymi borykają
się stowarzyszenia oraz sposobom im sprostania. Ponadto pracowano metodą foresight –
analizowano

i

prognozowano

trendy

na

najbliższe
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lat

i ich wpływ na prace związków fundacji na poziomie krajowym i europejskim. Na udział
w warsztatach Magdalena Pękacka otrzymała stypendium od sieci DAFNE.
•

Europejski manifest filantropii i popularyzowanie idei filantropii

DAFNE, przy naszym udziale, opracowało manifest filantropii - zestaw 4 kluczowych
rekomendacji niezbędnych do powstania jednolitego rynku dla filantropii. Adresatem
rekomendacji są kandydaci do Parlamentu Europejskiego (po wyborach - jego członkowie)
oraz osoby mające wpływ na prawo i polityki publiczne na poziomie europejskim.
Fundamentem manifestu jest przekonanie, że instytucje filantropijne powinny korzystać z
takiej ochrony i praw, z jakich korzystają przedsiębiorcy w Unii Europejskiej.
W szczególności w ramach prawa do swobodnego przepływu kapitału, instytucje
filantropijne powinny móc prowadzić działalność w sposób wolny od zbędnych
i nieuzasadnionych utrudnień i barier.
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W dniu 27.03.2019 r. Julia Kluczyńska uczestniczyła w spotkaniu komitetu ds. prawnych
(LAC) DAFNE w Brukseli. Członkowie komitetu LAC wzięli też udział w spotkaniu
z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Przedmiotem rozmów była rola i potrzeby
instytucji filantropijnych. Członkowie Komitetu LAC opowiedzieli o manifeście filantropii,
a przedstawiciele Komisji mieli okazję zadania pytań m.in. o takie kwestie jak
przejrzystość, rozliczalność i standardy działania. Celem spotkania było zbudowanie mostu
do dalszej współpracy opartej na wzajemnym zrozumieniu. Tego samego dnia miało
miejsce uroczyste ogłoszenie manifestu. W spotkaniu wzięło udział 70 osób pracujących w
instytucjach Unii Europejskiej i w innych organizacjach, z którymi współpracuje DAFNE.
Forum Darczyńców zaangażowało się w upowszechnienie wiedzy o manifeście wśród
polskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Korzystaliśmy też z szans, jakie daje
okres wyborczy, do promocji idei filantropii. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem 61
dodaliśmy pytanie o filantropię do kwestionariusza, który rozsyłany jest do kandydatów do
Parlamentu

Europejskiego

(kwestionariusz

dostępny

jest

w

serwisie

MamPrawoWiedziec.pl).
W dniu 29.04.2019 r. Julia Kluczyńska uczestniczyła w spotkaniu komitetu wykonawczego
(ang.

steering

committee)

projektu

"Philanthropy

Advocacy",

który

składa

się

z przedstawicieli DAFNE i Europejskiego Centrum Fundacji (EFC). Efektem spotkania było
określenie priorytetowych działań wynikających z manifestu filantropii, stworzenie
precyzyjnego planu działań na najbliższy rok oraz spotkanie z ekspertami, którzy doradzą
nam w sferze komunikacji.
W dniu 09.10.2019 r. Julia Kluczyńska wzięła udział w warsztacie, który odbył się
w Brukseli i był prowadzony przez międzynarodową firmę specjalizującą się w doradzaniu
organizacjom społecznym w zakresie komunikacji i strategii rzeczniczych. Celem warsztatu
było wspólne wypracowanie koncepcji, jak mówić o filantropii i europejskim manifeście
filantropii do polityków i mediów, aby chcieli nas poprzeć.
•

Kontynuacja rozważań w gronie członków Forum Darczyńców o dobrym prawie dla
instytucji filantropijnych
W 2019 r. kontynuowaliśmy rozważania o tym, jakie jest a jakie być powinno otoczenie
prawne instytucji filantropijnych. Forum Darczyńców zorganizowało trzy spotkania o
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kierunku zmian w prawie, który chcielibyśmy inicjować lub wspierać (19.02, 14.03, 29.05).
Uczestnicy zastanawiali się, jak można określić wspólną dla członków Forum wizję
korzystnego otoczenia prawnego, które zapewniłoby przyjazne i bezpieczne warunki do
rozwijania działań filantropijnych. Wspólnie stworzyliśmy ankietę z listą konkretnych
tematów związanych z ustawą o fundacjach. Nasi członkowie wypełniając ankietę wskazali
cztery tematy, które są dla nich najważniejsze. Są nimi kwestia nadzoru, odpowiedzialność
członków

zarządu,

sprawozdawczość

i

rola

fundatora.

Odpowiedzi

z ankiet są istotnym czynnikiem, który będzie miał wpływ na nasze działania analityczne
i rzecznicze w przyszłości.
b)

Działania

w

strategicznej

domenie

„wzmacnianie

potencjału

instytucji

filantropijnych”
Działania skierowane wyłącznie do członków Forum Darczyńców:
•

Grupa Robocza ds. finansów w organizacjach
Do Grupy Roboczej ds. finansów w organizacjach należą osoby zajmujące się zarządzaniem
i

administrowaniem

finansami

w

organizacjach

członkowskich

Forum.

W 2019 r. grupa spotkała się dwukrotnie.
W dniu 25.04.2019 r. zorganizowaliśmy wiosenne spotkanie, na którym jednym
z poruszanych tematów było podpisywanie sprawozdań podpisem elektronicznym oraz ich
składanie. Rozmawiano o sprawdzonych aplikacjach i narzędziach oraz o dobrych
praktykach. W spotkaniu udział wzięło 16 osób. Dla członków tej grupy spotkania są okazją
do wymiany doświadczeń i dyskusji z ekspertami z innych podobnych organizacji.
W dniu 07.11.2019 r. grupa spotkała się ponownie. Tematem rozmowy było m.in.
rozszerzenie obowiązku stosowania mechanizmu split-payment i biała księga podatników
VAT. W spotkaniu wzięło udział 13 osób.
•

Szkolenie dotyczące obowiązków dla organizacji wynikających z ustawy

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
W dniu 16.05.2019 r. zorganizowaliśmy szkolenie dotyczące obowiązków dla organizacji
wynikających z ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Poprowadzili je pro
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bono przedstawiciele z Firmy PwC. Eksperci przedstawili kontekst legislacyjny ustawy:
pozytywny - przeciwdziałanie korupcji i negatywny - związany z dużą swobodą
interpretacyjną ustawy. Omówili też przykłady przestępstw i przebieg postępowania.
Wskazali sprawdzone rozwiązania, w jaki sposób powinno się zidentyfikować obszary
swojej działalności szczególnie narażone na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości,
a następnie jak wdrożyć skuteczne systemy prewencyjne. W szkoleniu wzięły udział
24 osoby.
•

Szkolenia o przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji

W dniu 31.05.2019 r. zorganizowaliśmy szkolenie "Jak prawidłowo przeciwdziałać
dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy". Podczas warsztatu członkowie Forum mogli
pogłębić swoją wiedzę m.in. w kwestii, jak pracodawca powinien zareagować na przejawy
mobbingu, dyskryminacji i innych zachowań niepożądanych oraz jaką odpowiedzialność
ponosi pracodawca i pracownicy w przypadku zaistnienia zachowań niepożądanych w
miejscu pracy.
Trenerka opowiedziała również o tym, co powinna zawierać skuteczna polityka
przeciwdziałania

dyskryminacji

i

mobbingowi

oraz

jak

wprowadzić

wewnętrzne

mechanizmy przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w swojej organizacji.
W szkoleniu wzięło udział 19 osób.
W dniu 10.09.2019 r. z inicjatywy uczestników wiosennego szkolenia pogłębiliśmy temat
zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji - zorganizowaliśmy szkolenie pt. „Komisje
antydyskryminacyjne i antymobbingowe – zasady i sposoby prowadzenia wewnętrznych
postępowań”. W szkoleniu wzięło udział 22 osoby.
•

Spotkanie na temat praktycznych aspektów zarządzania kapitałami żelaznymi

W dniu 15.11.2019 r. zorganizowaliśmy spotkanie na temat praktycznych aspektów
zarządzania kapitałami żelaznymi. Celem spotkania była wymiana opinii o tym, jak
inwestować w dynamicznej sytuacji gospodarczej i politycznej, które z dostępnych
instrumentów finansowych są bezpieczne i atrakcyjne dla fundacji i stowarzyszeń oraz na
ile można zdywersyfikować portfel inwestycji. Rozmawialiśmy również o etycznych
aspektach inwestowania i zasadności posiadania strategii inwestycyjnych. W spotkaniu
wzięło udział 13 osób.
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•

Spotkania „śniadaniowe” członków Forum Darczyńców

W 2019 r. zorganizowaliśmy trzy robocze spotkania, podczas których w nieformalnej
atmosferze omawialiśmy sprawy związane z działalnością Forum Darczyńców.
W dniu 19.02.2019 r. członkowie Forum wzięli udział w spotkaniu mających na celu
wymianę opinii i pomysłów związanych z uczczeniem 15-lecia działania Forum Darczyńców.
W spotkaniu udział wzięły 22 osoby.
W dniu 14.06.2019 r. spotkaliśmy się, aby porozmawiać o pomysłach na program III Forum
Fundacji Korporacyjnych i kwestiach związanych z wolontariatem. W spotkaniu udział
wzięło 19 osób.
W dniu 18.10.2019 podsumowaliśmy III Forum Fundacji Korporacyjnych, a Magdalena
Pękacka dzieliła się spostrzeżeniami z konferencji fundacji korporacyjnych „C-Summit”,
która odbyła się we wrześniu w Monachium. W spotkaniu udział wzięło 16 osób.
Działania otwarte dla członków Forum Darczyńców i odbiorców spoza Forum:
•

Szkolenie nt. prawnych i praktycznych aspektów pracy z dziećmi w projektach
społecznych oraz tworzenia w organizacjach polityk ochrony dzieci
W dniu 05.04.2019 r. zorganizowaliśmy szkolenie nt. prawnych i praktycznych aspektów
pracy z dziećmi w projektach społecznych oraz tworzenia w organizacjach polityk ochrony
dzieci. Nacisk warsztatu położony został na zapobieganie sytuacjom, w których dzieci mogą
zostać narażone na niebezpieczeństwo związane z działalnością organizacji, jej
pracowników i wolontariuszy. Podczas szkolenia uczestnicy opracowali także ogólne
założenia polityki ochrony dzieci i rozmawiali o tym, jak ją dopasować do specyfiki swoich
organizacji. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach odpłatnej działalności pożytku
publicznego. W spotkaniu wzięło udział 13 osób.

•

Spotkanie organizacji stypendialnych "500 plus - czy wliczać świadczenie
do dochodów beneficjentów organizacji stypendialnych”
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W dniu 11.02.2019 r. zorganizowaliśmy spotkanie dla członków Forum Darczyńców
i zaproszonych organizacji, które przyznają stypendia lub inną pomoc osobom fizycznym.
Uczestnicy zastanawiali się, czy powinno się wliczać środki uzyskane przez rodziny
z programu „500 plus” do dochodu osób ubiegających się o wsparcie. Podzielili się
stosowanymi rozwiązaniami i dobrymi praktykami. W spotkaniu wzięło udział 12 osób.
•

Drugie spotkanie fundacji rodzinnych
W dniu 27.05.2019 r. z Edukacyjną Fundacją im. Romana Czerneckiego EFC i Polską Radą
Biznesu zorganizowaliśmy drugie w Polsce spotkanie fundacji rodzinnych. Jako fundacje
rodzinne rozumiemy takie, które zostały założone przez osobę lub rodzinę i większość ich
majątku pochodzi z prywatnych środków tej osoby lub osób, a działania mają cele pożytku
publicznego. Gościem spotkania była Donzelina Barosso z Rockefeller Philanthropy Advisors,
która opowiedziała o trendach w filantropii rodzinnej i o angażowaniu różnych członków
rodziny. Dyskusja w drugiej części spotkania dotyczyła kwestii współpracy członków rodziny
i sukcesji działań filantropijnych. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób.

•

15-ste urodziny Forum Darczyńców
W dniu 18.09.2019 r. świętowaliśmy 15-ste urodziny Forum. W tym wyjątkowym wydarzeniu
towarzyszyli nam członkowie Forum, współpracownicy i organizacje społeczne, które są
nam bliskie ze względu na wspólne działania, wartości lub cele, łącznie blisko 80 osób.
Podczas spotkania przedstawiliśmy osiągnięcia Forum i skalę działania jego członków.
Przez ostatnie 15 lat przeznaczyliśmy wspólnie na działania dla dobra publicznego ponad
4 miliardy złotych (4 134 982 296,30 zł). To środki, które dzięki członkom Forum
Darczyńców trafiły do organizacji społecznych, instytucji publicznych i osób fizycznych na
działania, z których wszyscy korzystamy jako obywatele m.in. w obszarze służby zdrowia,
edukacji, kultury i ochrony środowiska.
Zainicjowaliśmy m.in. nowoczesną, przyjazną obywatelom ustawę o zbiórkach publicznych
i nowy wzór sprawozdania finansowego dla organizacji, który w sposób przejrzysty
prezentuje przychody i koszty organizacji. Opracowaliśmy m.in. unikatowe standardy
działania fundacji korporacyjnych, praktyczny podręcznik nt. mierzenia efektów działań
społecznych, poradnik dotyczący prawno-podatkowych aspektów współpracy fundacji i
stowarzyszeń z firmami.
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•

III Forum Fundacji Korporacyjnych
W dniu 15.10.2019 r. już pod raz trzeci zorganizowaliśmy Forum Fundacji Korporacyjnych.
W spotkaniu wzięło udział 80 uczestników z 35 fundacji korporacyjnych. Partnerami
wydarzenia były Fundacja BOŚ, Fundacja BNP Paribas i Fundacja Orange.
Podczas spotkania razem z Marcinem Popkiewiczem przyjrzeliśmy się globalnym
wyzwaniom klimatycznym. Przy wsparciu Deloitte pokazaliśmy, jak dobrze zaprezentować
efekty działań fundacji w raporcie społecznym firmy. Z firmą PwC zaprezentowaliśmy
nieodpłatne technologie, które znacznie ułatwiają prace w fundacji. Porozmawialiśmy też
o efektywnej i partnerskiej współpracy z organizacjami społecznymi. Nie zabrakło miejsca
na wolontariat pracowniczy, a konkretnie na praktyczne kwestie dot. prowadzenia
kampanii wewnętrznych, szkolenia wolontariuszy i mierzenia efektów programów.

•

Zebranie

informacji

o

członkach

Forum

Darczyńców

i

wykorzystanie

ich

w działaniach promocyjnych
W ramach przygotowań do podsumowań 15-lecia działalności Forum i dalszej promocji idei
filantropii poprzez ankiety elektroniczne zebraliśmy informacje o skali działalności
członków Forum i ich największych sukcesach. Dane te zostały przeanalizowane przez
zespół Forum. Dodatkowo 06.09.2019 r. odbył się warsztat z komunikacji, który poprowadził
dla nas pro bono ekspert z firmy PWC. Efektem analizy danych oraz warsztatu były
propozycje komunikatów o Forum, o filantropii i o skali działalności naszych członków,
które mogliśmy wykorzystać w działaniach promocyjnych.
W listopadzie 2019 r. w związku z jubileuszem Forum organizacje członkowskie informowały
w swoich mediach społecznościowych o 15-leciu Forum i o tym, co udało nam się wspólnie
osiągnąć.
•

Wykłady dla studentów
W dniu 10.01.2019 r. Magdalena Pękacka wzięła udział w konwersatorium dla studentów
Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW prowadzonym przez dr Magdalenę Arczewską.
W

trakcie

zajęć

opowiadała

o

prowadzeniu

działań

rzeczniczych,

a

także

o filantropii korporacyjnej w Polsce.
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W dniu 23.03.2019 r. Magdalena Pękacka zrealizowała 4-godzinne zajęcia dla studentów
studiów podyplomowych dotyczących zrównoważonego rozwoju na Akademii Leona
Koźmińskiego nt. fundacji korporacyjnych, a 29.03.2019 r. Julia Kluczyńska poprowadziła
2-godzinne zajęcia dla studentów studiów podyplomowych dotyczących CSR w Collegium
Civitas na ten sam temat.
•

Promocja podręcznika Forum Darczyńców i Deloitte o współpracy organizacji
społecznych z biznesem
o

18.02.2019 r. na portalu ngo.pl ukazał się wywiad z Aleksandrą Pacowską – Brudło,

Julią Kluczyńską i Pawłem Komorowskim o współpracy organizacji społecznych
z biznesem: „Zrozumieć drugą stronę. Podręcznik o prawnych i podatkowych aspektach
współpracy NGO i biznesu”.
o

20.02.2019 r. Forum Darczyńców razem z Deloitte i Fundacją Akademia Organizacji

Obywatelskich zorganizowało webinarium pt. „Zrozumieć biznes – prawno-podatkowe
aspekty współpracy organizacji społecznych z biznesem”. Julia Kluczyńska oraz Krzysztof
Kutek,

menedżer

w

dziale

doradztwa

podatkowego

w

Deloitte,

opowiedzieli

o podręczniku i przedstawili dwie wybrane formy współpracy - barter i wspólne
przedsięwzięcie.
o

27.02.2019 r. Forum Darczyńców razem z Deloitte było gośćmi na szkoleniu dla

doradców organizacji społecznych (dla osób, które doradzającą organizacjom społecznym
w kwestiach księgowych i innych sprawach formalno-prawnych) organizowanym przez
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Eksperci z Deloitte opowiedzieli
o dostępnych rozwiązaniach sygnalizując szanse i ryzyka. Celem spotkania było pogłębienie
wiedzy

doradców

oraz

promocja

podręcznika

opracowanego

przez

Deloitte

i Forum Darczyńców.
o

30.10.2019 r. Forum Darczyńców razem z Deloitte nagrało krótką audycję (podcast)

o tym, na co powinny zwrócić uwagę firmy, które współpracują z organizacjami
społecznymi. Celem audycji było zachęcenie firm do wspierania organizacji społecznych
i do korzystania z naszego podręcznika. Nagranie jest dostępne w Internecie i informacja
o nim została rozesłana przez Deloitte do jego klientów.
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•

Działania na rzecz zdobycia finansowania na nowe inicjatywy
Zespół Forum przy współpracy z Zarządem i członkami Forum złożył wniosek na stworzenie
standardów ochrony dzieci w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
(PROO). Chcemy promować strategiczne podejście do ochrony dzieci, wprowadzić
standardy ochrony dzieci w organizacjach oraz dostarczać im narzędzia do podnoszenia
kompetencji pracowników.
Standardy miałyby być punktem odniesienia dla działań i drogowskazem rozwoju dla
organizacji oraz gwarantem jakości dla beneficjentów i darczyńców organizacji, które je
wdrożą. Zależy nam na podniesieniu poziomu wiedzy na temat ryzyk związanych
z różnymi typami pracy z dziećmi, prawnych aspektów ochrony dzieci i młodzieży,
obowiązków w tym zakresie dla organizacji, dobrych praktyk fundacji i stowarzyszeń.
Wspólna praca nad standardami miałaby na celu rozwinięcie współpracy pomiędzy różnymi
typami organizacji filantropijnych: prywatnych, korporacyjnych i rodzinnych.
Przygotowując wniosek korzystaliśmy z doświadczeń naszych organizacji członkowskich
działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz z rozwiązań funkcjonujących za granicą.
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II.

I.

Sprawozdanie finansowe Forum Darczyńców w Polsce za
okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29
września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zmianami) oraz zgodnie z wzorami
zamieszczonymi w załączniku nr 6 do w/w ustawy Zarząd Forum Darczyńców w Polsce (dalej: Forum)
przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku, na które
składa się:
1.

Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,

2.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku,

3.

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku,

4.

Informacja dodatkowa.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości
oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy
organizacji.

Zarząd Forum Darczyńców w Polsce
Przewodnicząca Zarządu – Justyna Ewa Duriasz-Bułhak
Członek Zarządu – Emilia Barbara Gromadowska
Członek Zarządu -Kinga Krystyna Pańczyszyn-Liśkiewicz
Członek Zarządu – Zofia Sapijaszka
Członek Zarządu – Michał Maksymilian Majewski

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Forum
Agnieszka Gamdzyk
Warszawa, 16 marca 2020 roku
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II.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

Informacje o organizacji

Nazwa jednostki:

Forum Darczyńców w Polsce

Siedziba:

00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a lok. 131

Adres strony internetowej:

http://www.forumdarczyncow.pl/

Przedmiot działalności:

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana

PKD 2007:

9499Z

Forma prawna:

Związek Stowarzyszeń

Rejestr sądowy i numer:

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

Data rejestracji w KRS:

22-09-2004

NIP:

5252324762

REGON:

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 01.01.2019 do 31.12.2019 obejmujący 12 kolejnych
miesięcy. Okresem porównawczym jest okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.
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 2019. 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.

Działalność statutowa Forum może mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny zgodnie z definicją
wynikającą z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami).

6.

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:
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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.

2)

Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej.

3)

Należności i roszczenia wykazano w kwocie wymaganej zapłaty.

4)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz umów dotacyjnych wykazano w kwocie należnej zapłaty.

5)

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.

6)

Forum nie tworzy rezerw w związku z niewykorzystanymi urlopami wypoczynkowymi.

7)

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.

8)

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.

9)

Różnice kursowe powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza
się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

10) Forum z uwagi na nie podleganie obowiązkowemu badania sprawozdania finansowego,
na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości odstąpiło od ustalania aktywów i rezerw
z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
11) Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych dotyczące zobowiązań ewidencjonowane
w księgach rachunkowych, wykazano po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie
ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP 1 EUR = 4,2585 zł.
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III.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
jednostka obliczeniowa:

PLN

PLN
Stan na

Wyszczególnienie

31-12-2018

31-12-2019

AKTYWA
A.

AKTYWA TRWAŁE

0,00

0,00

I.

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

III.

Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

B

AKTYWA OBROTOWE

173 272,76

154 707,90

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

Należności krótkoterminowe

0,00

3 903,72

III.

Inwestycje krótkoterminowe

173 272,76

150 804,18

1.

Środki pieniężne

173 272,76

150 804,18

2.

Pozostałe aktywa finansowe

0,00

0,00

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

173 272,76

154 707,90

Aktywa razem
PASYWA
A.

FUNDUSZ WŁASNY

153 821,64

141 926,76

I.

Fundusz statutowy

0,00

0,00

II.

Pozostałe fundusze

0,00

0,00

III.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

185 738,93

153 821,64

IV.

Zysk (strata) netto

-31 917,29

-11 894,88

V.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

0,00

0,00

B.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

19 451,12

12 781,14

I.

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

II.

Zobowiązania długoterminowe

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem

0,00

0,00

19 451,12

12 781,14

0,00

0,00

173 272,76

154 707,90

Zarząd Forum Darczyńców w Polsce
Przewodnicząca Zarządu – Justyna Ewa Duriasz-Bułhak
Członek Zarządu – Emilia Barbara Gromadowska
Członek Zarządu -Kinga Krystyna Pańczyszyn-Liśkiewicz
Członek Zarządu – Zofia Sapijaszka
Członek Zarządu – Michał Maksymilian Majewski
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Forum- Agnieszka Gamdzyk
Warszawa, 16 marca 2020 roku
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IV.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRART

sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

jednostka obliczeniowa:

PLN

PLN
Za okres

Wyszczególnienie

od 01-01-2018

od 01-01-2019

do 31-12-2018

do 31-12-2019

A.

Przychody z działalności statutowej

295 971,06

360 440,50

I.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

267 141,06

339 450,50

II.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

28 830,00

20 990,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

IV. Przychody z zysku bilansowego z roku poprzedniego

0,00

0,00

B.

Koszty działalności statutowej

312 082,64

347 386,57

I.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

283 116,23

325 901,14

II.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

28 966,41

21 485,43

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

-16 111,58

13 053,93

D. Przychody z działalności gospodarczej

0,00

0,00

E.

Koszty działalności gospodarczej

0,00

0,00

F.

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

G.

Koszty ogólnego zarządu

C.

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

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

0,00

0,00

15 657,69

24 557,64

-31 769,27

-11 503,71

I.

Pozostałe przychody operacyjne

0,00

7,97

J.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

K.

Przychody finansowe

L.

Koszty finansowe

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

0,00

0,00

148,02

399,14

-31 917,29

-11 894,88

0,00

0,00

-31 917,29

-11 894,88

Zarząd Forum Darczyńców w Polsce
Przewodnicząca Zarządu – Justyna Ewa Duriasz-Bułhak
Członek Zarządu – Emilia Barbara Gromadowska
Członek Zarządu -Kinga Krystyna Pańczyszyn-Liśkiewicz
Członek Zarządu – Zofia Sapijaszka
Członek Zarządu – Michał Maksymilian Majewski
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Forum
Agnieszka Gamdzyk

Warszawa, 16 marca 2020 roku

V.

INFORMACJA DODATKOWA
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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)

Inne wartości niematerialne
i prawne
Kwota w zł i gr

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek
okresu

1 363,42

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
f) zwiększenie z tytułu (z tytułu)
g) zmniejszenia za okres (z tytułu)
h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
i) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec
okresu

1 363,42
1 363,42
0,00
0,00
1 363,42
0,00

NOTA 2 - do poz. A.II. Aktywów
Niskocenne
wyposażenie
Kwota w zł i gr
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu

21 103,72

b) zwiększenia (z tytułu)

0,00

c) zmniejszenia (z tytułu)

0,00

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

21 103,72

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

21 103,72

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

0,00

g) zmniejszenia za okres (z tytułu)

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
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31 grudnia 2018

31 grudnia 2019

Kwota w zł i gr

Kwota w zł i gr

a) Rozrachunki z tytułu składek członkowskich:

0,00

0,00

b) Rozrachunki z dostawcami/odbiorcami

0,00

3 903,72

1. Miasto st. Warszawa

0,00

3 903,72

c) Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

0,00

0,00

Należności krótkoterminowe

0,00

3 903,72

31 grudnia 2018

31 grudnia 2019

Kwota w zł i gr

Kwota w zł i gr

NOTA 4 - do poz. B. III. Aktywów

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach, w tym:
w kasie
Bieżące rachunki bankowe
Rachunek lokat bankowych

0,00

0,00

173 272,76

150 804,18

0,00

0,00

173 272,76

150 804,18

31 grudnia 2018

31 grudnia 2019

Kwota zł i gr

Kwota zł i gr

266,83

1 419,00

Inwestycje krótkoterminowe, razem

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

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

266,83

1 419,00

19 184,29

11 362,14

2 409,00

3 729,00

12 234,49

7 142,45

0,00

490,69

19 451,12

12 781,14

31 grudnia 2018

31 grudnia 2019

Kwota zł i gr

Kwota zł i gr

0,00

0,00

0,00

0,00

NOTA 6 - do poz. B.IV. Pasywów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, razem

4.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:

NOTA 7 - do poz. A do Rachunku Zysków i Strat

a) Składki brutto określone statutem
b) Inne przychody z działalności nieodpłatnej
statutowej:

- dotacje

31 grudnia 2018

31 grudnia 2019

Kwota zł i gr

Kwota zł i gr

239 500,00

279 000,00

27 641,06

60 450,50

0,00

38 000,00

- refundacje wg Not księgowych

17 641,06

7 450,50

- darowizny od osób prawnych

10 000,00

15 000,00

c) Przychody z odpłatnej działalności statutowej

28 830,00

20 990,00

295 971,06

339 440,50

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i
zrównane z nimi, razem

Składki określone statutem:
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1. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

11 000,00

2. Fundacja Wspomagania Wsi

11 000,00

3. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

11 000,00

4. Fundacja im. Stefana Batorego

11 000,00

5. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

11 000,00

6. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

9 000,00

7. Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga

11 000,00

8. Fundacja PKO Banku Polskiego

9 000,00

9. Fundacja dla Polski

9 000,00

10. Fundacja Przyjaciółka

11 000,00

11. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

11 000,00

12. Ernst & Young Fundacja

9 000,00

13. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

11 000,00

14. Fundacja Santander Bank Polska S.A.

9 000,00

15. Fundacja Orange

11 000,00

16. Fundacja PwC

6 500,00

17. Fundacja POLSAT

11 000,00

18. Fundacja BNP Paribas

11 000,00

19. Fundacja TVN Nie jesteś sam

11 000,00

20. Fundacja BOŚ

9 000,00

21. Fundacja Dbam o Zdrowie

9 000,00

22. Fundacja Techsoup

9 000,00

23. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

9 000,00

24. Fundacja Dorastaj z Nami

6 500,00

25. Fundacja Tesco Dzieciom

11 000,00

26. Fundacja Nutricia

9 000,00

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

11 000,00

28. Fundacja ING Dzieciom

11 000,00

Razem

5.

279 000,00

informacje o strukturze kosztów

Dane o strukturze kosztów rodzajowych

zużycie materiałów i energii
usługi obce
podatki i opłaty

2018

2019

Kwota w zł i gr

Kwota w zł i gr

5 684,21

5 269,82

82 251,13

86 618,88

0,00

2 877,00

211 498,57

264 554,47

wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia
amortyzacja
pozostałe
Razem koszty rodzajowe:

0,00

0,00

28 306,42

12 624,04

327 740,33

371 944,21

Struktura zrealizowanych przychodów
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2019
Kwota w zł i gr
Przychody nieodpłatnej działalności statutowej, w tym:

339 450,50

Składki członkowskie

279 000,00

Dotacje

38 000,00

Darowizny od osób prawnych

15 000,00

Pozostałe przychody nieodpłatnej dział. statutowej (refundacje)

7 450,50

Przychody odpłatnej działalności statutowej

20 990,00

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe

7,97

Łączna kwota przychodów jednostki ogółem

360 448,47

(zgodnie z rachunkiem zysków i strat)

Struktura zrealizowanych kosztów
2019
Kwota w zł i gr
Koszty nieodpłatnej działalności statutowej, w tym:

325 901,14

Koszty wynagrodzeń, pochodnych, usług i materiałów dla
działalności statutowej nieodpłatnej
Spotkania, seminaria, warsztaty
Współpraca z międzynarodową siecią darczyńców
Ekspertyzy nt. społeczeństwa obywatelskiego w Rosji
III Forum Fundacji Korporacyjnych

221 018,73
24 930,23
26 952,18
38 000,00
15 000,00

Koszty odpłatnej działalności statutowej

21 485,43

Szkolenie „Działalność organizacji pozarządowych wobec dzieci
III Forum Fundacji Korporacyjnych

3 395,00
18 090,43

Koszty ogólnego zarządu

24 557,64

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe

399,14

Łączna kwota przychodów jednostki ogółem

372 343,35

(zgodnie z rachunkiem zysków i strat)

Koszty ogólnego zarządu są prezentowane odpowiednio:
-

10% kosztów konta 500 koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

-

10% kosztów konta 511 koszty biura czynsz, księgowość, pozostałe materiały i usługi

NOTA 8 - do poz. J, L. do Rachunku Zysków i Strat
Pozostałe koszty i straty
31 grudnia 2018

31 grudnia 2019

Kwota w zł i gr

Kwota w zł i gr

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

Koszty finansowe

148,02

399,14

a) ujemne różnice kursowe

147,82

398,35

0,20

0,79

148,02

399,14

b) odsetki od nieterminowych płatności dla
kontrahentów
Pozostałe koszty i straty, razem

6.

Inne informacje

Forum nie prowadziło w 2019 r. żadnych spraw sądowych.
Forum nie wypłaca osobom wchodzącym w skład organów zarządczych i nadzorujących wynagrodzenia
za pełnioną funkcję.
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W stosunku do roku ubiegłego nie wystąpiły znaczące zmiany zasad rachunkowości ani metod wyceny,
które wywierałyby wpływ na sposób sporządzania sprawozdania finansowego czy na ocenę sytuacji
majątkowej Forum w tym jego wyników.
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku
finansowego (zysk, straty) brutto.

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
I.a. Wynik na działalności statutowej podatkowy, art. 7 ust. 3 pkt. 1)
I.b. Dochód zadeklarowany roku bieżącego zwolniony art. 17 ust 1 pkt. 40,
pkt. 23
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy 15%

2018
-31 917,29

2019
-11 894,88

0,00
2,22

0,00
0,00

812,50

0,00

263 668,63
0,00

317 539,49
0,00

0,00
0,00
-236 666,15
-3 646,35

0,00
0,00
-317 000,00
-11 355,39

240 312,50
-4 104,53
0,00

317 000,00
-11 355,39
0,00

Zarząd Forum Darczyńców w Polsce
Przewodnicząca Zarządu – Justyna Ewa Duriasz-Bułhak
Członek Zarządu – Emilia Barbara Gromadowska
Członek Zarządu -Kinga Krystyna Pańczyszyn-Liśkiewicz
Członek Zarządu – Zofia Sapijaszka
Członek Zarządu – Michał Maksymilian Majewski
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Forum
Agnieszka Gamdzyk,
Warszawa, 16 marca 2020 roku
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