Wrocław 20.03.2016 r.
Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji Metro za rok 2015
Okres rozliczeniowy 01.01.2015 – 31.12.2015
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 217, poz. 1291)
1. Dane Fundacji
Fundacja Metro, ul. Bobrza 42/18, 54-220 Wrocław, poczta@fundacja-metro.pl
Data wpisu do KRS - u: 02.04.2012 r.
KRS: 0000455243
REGON: 022097608
NIP: 8943045003
Zarząd Fundacji:
Jolanta Świderska – prezes
Michał Świderski – wiceprezes
2. Cele statutowe Fundacji:
Celem działalności Fundacji jest działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
c) działalności charytatywnej;
d) ochrony i promocji zdrowia;
e) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
g) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
h) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
i) wypoczynku dzieci i młodzieży;
j) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
k) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
l) turystyki i krajoznawstwa;
m) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
n) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
o) promocji i organizacji wolontariatu;
p) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
1. Działalność, o której mowa w ust. 3, jest wyłączną statutową działalnością Fundacji
i dotyczy realizacji, w sferze określonej w ust. 3, zadań publicznych na rzecz ogółu
społeczności lub na rzecz społeczności wyodrębnionej ze względu na trudną sytuację
życiową lub materialną.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
3. Fundacja przeznacza cały dochód na działalność, o której mowa w ust. 3.

Fundacja realizuje cele w szczególności poprzez:
1. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie
działalności zbieżnej z celami Fundacji,
2. przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu
Fundacji oraz
organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie tego celu,
3. skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności
młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych,
4. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej,
organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami
fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
5. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celów Fundacji, i
nieodpłatne
przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom,
6. prowadzenie programów integracyjnych obejmujących teren całej Polski oraz baz danych
związanych z tymi programami,
7. upowszechnianie wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji w Internecie oraz w środkach
masowego przekazu, w formie stron internetowych, audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów
telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji oraz za
pomocą wydawnictw,
8. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących
działalność
zgodną z celami Fundacji,
9. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących
działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Fundacja nie prowadził działalności gospodarczej.
4. Uchwały Zarządu Fundacji w 2015 roku
W 2015 Zarząd Fundacji podjął dwie uchwały.
5. W roku 2015 Fundacja zrealizowała następujące projekty:
a. Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław ze środków PFRON, Kampania informacyjna –
portal „ORGANIZER”. Działanie mające na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym wyrównania
szans i umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wyrównanie szans poprzez
poszerzanie świadomości społecznej oraz promocji Miasta Wrocławia jako miejsca przyjaznego
osobom z niepełnosprawnością.
Dotacja 80.000 PLN, koszty realizacji zadania 93.565,58 PLN
Projekt rozliczony terminowo.

6. Skutki finansowe za 2015 rok

Rok poprzedni

Rok bieżący

A. Przychody podstawowej działalności
operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu
produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość ujemna)

87 110,00

108 603,92

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii

87 583,36
6 918,99
6 338,41

109 189,46
0,00
16 102,41

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
IV. Pozostałe koszty

61 995,14
12 330,82

74 300,94
18 786,11

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja
wartości aktywów

0,00

85,54

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja
wartości aktywów
E. Podatek dochodowy

0,00
0,00

0,00
0,00

-473,36

-500,00

473,36

500,00

G. Wynik finansowy netto ogółem (A−B+C−D−E), w tym:
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość
dodatnia)
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość
ujemna)
7. W 2015 roku Fundacja:
a) Nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.
b) Nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.
c) Nie prowadziła statutowej działalności odpłatnej.
d) Nie udzieliła żadnych pożyczek
e) W okresie sprawozdawczym brak kontroli.

8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
W roku 2015 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe ani
samorządowe.
9. Informacje o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych
Fundacja w roku 2015 jako płatnik regulowała zaliczki na poczet podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT- 4).
Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS.
W 2015 r. składała miesięczne deklaracje do ZUS za okres styczeń – grudzień.
Zobowiązania płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS regulowane
były na bieżąco i terminowo.
Deklaracja CIT - 8 za rok 2015 została złożona w roku 2016.
Jolanta Świderska Prezes Fundacji Metro

Michał Świderski Wiceprezes Fundacji Metro

