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1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI z działalności w roku 2015 określone rozporządzeniem
Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z działalności fundacji (Dz.U. nr 50, poz. 529)
§2 pkt. 1 rozporządzenia:
Nazwa: FUNDACJA PRZESTRZEŃ FILMOWA
Siedziba: ul. Cypryjska 70/18, 02-761 Warszawa
Data wpisu do KRS: 07.02.2012 r.; zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacjach
Społecznych i zdrowotnych, Fundacji oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy
w Warszawie, pod nr KRS 0000410462
REGON: 146081360
NIP: 1132855638
Członkowie Zarządu:
Agnieszka Sękowska - Prezes
Mariusz Nawrocki - Wiceprezes
Agnieszka Pyrkowska - Członek
Norbert Kowalczyk – Członek
Aleksandra Orzechowska - Członek
Członkowie Rady Fundacji:
Olga Jurek - Członek
Karolina Burska – Członek
§2 pkt. 2
Fundacja Przestrzeń Filmowa prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.
Cele statutowe fundacji:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

organizacja konkursów i festiwali filmowych, w szczególności festiwalu 48 Hour Film Project;
pomoc w rozwoju artystycznym i zawodowym twórców filmowych;
edukacja w zakresie wiedzy o filmie i innych dziedzinach sztuki oraz technikach filmowych;
promocja polskich filmów w kraju i zagranicą;
wspomaganie rozwoju wszystkich dziedzin sztuki filmowej i piśmiennictwa filmowego;
wspieranie merytoryczne i finansowe projektów audiowizualnych o wysokich walorach
artystycznych;
7) organizacja, prowadzenie i udział w stowarzyszeniu narodowych festiwali międzynarodowych.
Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności przez:
1)
-

Organizację festiwalu 48 Hour Film Project w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu,:
organizację warsztatów filmowych poświęconych scenariopisarstwu, reżyserii;
organizację otwartych konkursów filmowych w na film krótkometrażowy;
przygotowanie projekcji kinowych filmów konkursowych;
prezentacja zwycięskich filmów ze wszystkich polskich edycji konkursu na międzynarodowym
festiwalu filmowym Filmapalooza w Atlancie, USA;

-

wysłanie członków zwycięskich ekip na festiwal Filmapalooza, gdzie mieli szansę poznać
twórców filmowych z całego świata.
1) Zaproszenie do współpracy profesjonalistów z branży audiowizualnej, takich jak Roman Gutek,
Radzimir Dębski, Wiesław Saniewski, Anna Mucha, Borys Lankosz, Tomasz Augustynek, Milenia
Fiedler w roli jurorów konkursu oraz Agnieszki Kruk, Wojciecha Lepianki jako wykładowców
warsztatów zapewniło konkursom i warsztatom wysoki poziom merytoryczny.
2) Współpraca z filmowymi instytucjami publicznymi zapewniła wysoką jakość festiwalu
i warsztatów (Wroclaw Film Commission, Silesia Film Commission, Mazovia Warsaw Film
Commission, Centrum Technologii Audiowizualnych, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty,
Instytucja Filmowa Odra-Film, Instytucja Filmowa Silesia-Film, Warszawski Instytut Kultury,
Narodowy Instytut Audiowizualny, Służewski Dom Kultury).
3) Dzięki zorganizowanym warsztatom, prowadzonym przez profesjonalistów - praktyków,
podnieśliśmy poziom wiedzy dot. technik filmowych uczestników festiwalu.
4) Duży nacisk kładliśmy na udział zróżnicowanej grupy filmowców. Wśród uczestników znaleźli
się zarówno profesjonaliści jak i amatorzy-pasjonaci filmowi.
5) Podczas projekcji kinowych, wszyscy mieli szansę zaprezentować swój film. Niektórzy po raz
pierwszy.
Miejsce realizacji zadań:
-

Warszawa:
- Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa
- Kino Luna, ul. Marszałkowska, Warszawa
- Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5 Warszawa
- Służewski Dom Kultury, ul. Bacha, Warszawa
- Katowice:
- Kino Kosmos, ul. Sokolska 66, Katowice
- Wrocław:
- Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19-21a, Wrocław
- Centrum Technologii Audiowizualnych, ul. Wystawowa 1, Wrocław
§2 pkt. 3
Na podstawie statutu Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§2 pkt. 4
W załączeniu odpisy uchwał Zarządu Fundacji.
§ 2 pkt. 5 i 6
Przychody całkowite w okresie sprawozdawczym wyniosły: 132.781,27 zł w tym:
• przychody ze sprzedaży w ramach opłatnej działalności pożytku publicznego: 91.850,01 zł,
• przychody finansowe: 0,00 zł,
• pozostałe przychody operacyjne 40.931,26 zł
Koszty całkowite w okresie sprawozdawczym 134.242,43 zł w tym:
• działalność statutowa nieodpłatna 14 500 zł
• działalność statutowa odpłatna 15 828,19 zł
• koszty administracyjne 1 328,19 zł
Szczegółowe sprawozdanie finansowe w załączniku.
§2 pkt. 7
a) W okresie sprawozdawczym nie zatrudniano żadnego pracownika.

b) Nie dotyczy.
c) W okresie sprawozdawczym Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń członkom Zarządu.
d) W okresie sprawozdawczym nie wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.
Wypłacano wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło.
e) W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) W okresie sprawozdawczym Fundacja posiadała środki finansowe na rachunku bankowym nr 95
1140 2004 0000 3802 7504 3022 w banku mBank. Na dzień 31.12.20015 stan konta wynosił 0,00 zł.
g) W okresie sprawozdawczym Fundacja nie posiadała udziałów w żadnej spółce prawa handlowego,
nie posiadała i nie posiada obligacji.
h) Fundacja nie posiada i nie nabyła nieruchomości.
i) W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.
j) Według bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. wartość aktywów = wartość pasywów: 0,00
PLN
§2 pkt. 8
W okresie sprawozdawczym Fundacja zrealizowała zadania na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy:
1. “Konkurs 48 Hour Film Project Warszawa” w dniach od 27.07.2015 do dnia 16.10.2016 r.
Zadanie polegające na zorganizowaniu konkursu i festiwalu filmowego dla Warszawiaków
(bez ograniczeń wiekowych, umiejętności) zostało zrealizowane w całości, zakładane cele i rezultaty
zostały osiągnięte, a rezultaty liczbowe nawet przewyższyły ustanowione na początku.
Otrzymane środki w wysokości 9 500,00 PLN zostały wydatkowane i rozliczone zgodnie z umową
nr KU/B/VII/1/1/213/15 z dnia 18.06.2015 r.
2. “Warsztaty filmowe – podstawy scenariopisarstwa” w dniach od 02.11.2015 r. do 07.12.2015 r.
Zadanie polegające na przeprowadzeniu dwudniowych warsztatów scenariuszowych dla mieszkańców
Warszawy zostało zrealizowane w całości, cele zostały osiągnięte, rezultaty ilościowe przewyższyły
zakładane. Otrzymane środki w wysokości 5 000,00 PLN zostały wydatkowane
i rozliczone zgodnie z umową nr KU/B/VII/1/1/312/15 z dnia 25.11.2015 r.
§2 pkt. 9
Fundacja uiściła podatki i złożyła następujące deklaracje:
PIT-4R
CIT-8
§3
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FUNDACJI

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi
zmianami, Zarząd Fundacji Przestrzeń Filmowa przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący
się 31.12.2015 r. Bilans i RZIS opracowane zostały na podstawie wzorów dla jednostki mikro
określonych w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
•

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

•

Rachunek zysków i strat za okres 01.01-31.12.2015 r.

•

Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty
sprawozdaniem finansowym.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy
o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik
finansowy.
Podpisy Członków Zarządu

Osoba sporządzająca sprawozdanie

3. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dane identyfikujące jednostkę:
FUNDACJA PRZESTRZEŃ FILMOWA została zarejestrowana 07.02.2012 r. w Rejestrze Stowarzyszeń
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410462 XIII Wydz. Gospodarczy.
Siedziba: ul. Cypryjska 70/18, 02-761 Warszawa
Fundacja posiada następujące numery identyfikacyjne:
Regon nadany w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Warszawie nr 146081360
NIP nadany w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Praga nr 1132855638
Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
Przedmiotem działania Fundacji jest działalność statutowa – organizacja konkursów i festiwali
filmowych a w szczególności festiwalu 48 Hour Film Project.
Pomoc w rozwoju artystycznym i zawodowym twórców filmowych, promocja polskich filmów w kraju i
zagranicą, wspomaganie rozwoju wszystkich dziedzin sztuki filmowej i piśmiennictwa filmowego.
Władze Fundacji stanowią:
•

Zarząd Fundacji uprawniony do reprezentacji podmiotu

•

Rada Fundacji – organ nadzoru

Księgi rachunkowe są prowadzone we własnym zakresie.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności.
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015
i zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności po dniu bilansowym w latach następnych.
Zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 1994 poz. 591 z poźń. zm.).
Wartości niematerialne i prawne nie występują.
Rzeczowe aktywa trwałe będą wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia. Koszty napraw,
przeglądów, opłaty eksploatacyjne będą wpływać na wynik finansowy w okresie sprawozdawczym,
w którym zostaną poniesione. Aktywa trwałe będą amortyzowane metodą degresywną i liniową
w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
W roku sprawozdawczym nie występowały.
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej poniżej 3500,00 złotych netto odnoszone
będą jednorazowo w koszty.
Fundacja nie posiada zapasów materiałowych, materiały biurowe odnoszone są wprost na konta
kosztowe.
Fundacja nie posiada zapasów towarów handlowych.

Należności i zobowiązania krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty. Wartość
należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie
odpisu aktualizującego, który zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do
kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności.
Transakcje w walutach obcych innych niż polski złoty są przeliczane zgodnie z kursem z dnia
poprzedzającego zawarcie transakcji. Na dzień bilansowy wyceniane są po kursie zgodnym ze zmianą.
art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości a różnice kursowe są ujmowane odpowiednio w pozycji
przychodów (kosztów) finansowych.
Środki pieniężne w banku są wyceniane według wartości nominalnej.
Odsetki są rozpoznawane w momencie ich naliczenia jeśli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
Księgi rachunkowe są prowadzone przy użyciu programu komputerowego Sage Symfonia FiK, zapisy w
nich są powiązane w sposób umożliwiający ich sprawdzenie.
Dane identyfikacyjne sprawozdania:
•

Bilans sporządzony na 31.12.2015 r.

•

Rachunek zysków i strat

•

Informacja dodatkowa

4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
dla jednostek mikro o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości, w tym m.in. dla nieprowadzących
działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji,
przedstawicielst przedsiębiorców zagranicznych

Sporządzony za okres 01.02-31.12.2015 r. Fundacja Przestrzeń Filmowa

Wiersz

Wyszczególnienie

A.

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i
zrównane z nimi, w tym:
- zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Pozostałe koszty
Pozostałe przychody i zyski, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów
Pozostałe koszty i straty, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów
Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto ogółem (A+B+C+D), w tym:
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość
dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość
ujemna)

B.
I.
II.
III.
IV.
C.
D.
E.
F.
I.
II.

Dane za rok
2015
132 781,27

Dane za rok
2014
78 306,94

134 242,43

64 493,48

11607,95
28 012,00

3750,09
26 500,00

94 622,48

34 243,39

234,99

(-) 1 696,15

13 813,46
13 813,46

1 696,15

……………………………….

………………………………………….

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

Data i podpis członków Zarządu Fundacji

5. BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Fundacja Przestrzeń Filmowa

Wiersz

A.
B.

A.

B.

Wyszczególnienie
AKTYWA
Aktywa trwałe, w tym:
- środki trwałe
Aktywa obrotowe, w tym:
- zapasy
- należności krótkoterminowe
Aktywa razem
PASYWA
Kapitał (fundusz) własny, w tym:
- kapitał (fundusz) podstawowy
- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pasywa razem

Stan na rok
2015

Stan na rok
2014

0,00

0,00

0,00

15 549,67

0,00

15 549,67

- 1 196,15
500,00

14 313,46
500,00

1 196,15

1 236,21

0,00

15 549,67

……………………………….

………………………………………….

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

Data i podpis członków Zarządu Fundacji

6. INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI PRZESTRZEŃ FILMOWA
do sprawozdania finansowego za rok 2015
Informacje o aktywach i pasywach
Fundacja Przestrzeń Filmowa rozpoczęła działalność w 2012 r., prowadzi działalność statutową
nieopłatną i odpłatną pożytku publicznego.
Fundusze własne
Fundacja posiada fundusz założycielski w wysokości 500,00 PLN oraz fundusze wypracowane
w danym roku, jest to nadwyżka przychodów nad kosztami.
Fundacja nie posiada środków trwałych
Przychody Fundacji

132 781,27

- Darowizny

12 617,80

- odpłatna działalność statutowa

91 850,01

- dotacje

14 500,00

- Przychody finansowe
- Nadwyżka przychodów nad kosztami 2014
KOSZTY 2015 r.
W tym:
- zużycie materiałów

0,00
13 813,46
134 242,43
11 607,95

- usługi obce

53 610,49

- wynagrodzenia

28 012,00

- pozostałe koszty

41 011,99

WYNIK /nadwyżka kosztów nad przychodami/ (-) 1 696,15
Zobowiązania
Zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2015 r. wynoszą: 1 696,15
w tym wobec Urzędu Skarbowego: 0,00
pozostałe wobec osób z zarządu (wewnatrz zakładowe)
Fundacja nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń związanych z działalnością statutową.
Fundacja na dzień 31.12.2015 r. nie zatrudniała osób z tytułu umowy o pracę.
Zarząd nie pobierał wynagrodzenia z tytułu mianowania.

