Sprawozdanie merytoryczne z działalności
FUNDACJI PRO SPORT PRO LIFE
za rok 2017
1. Fundacja Pro Sport Pro Life ma swoją siedzibę we Wrocławiu, ul.Racławicka 51/4, 53-149 Wrocław.
2. Fundacja Pro Sport Pro Life została zarejestrowana w Krajowym rejestrze Sądowym w dn. 7 marca
2015 r. pod numerem KRS 0000545203.
3. Fundacja otrzymała numer identyfikacyjny REGON 360944475 oraz
NIP 8943060014
4. Fundacja PRO SPORT PRO LIFE nie prowadziła w 2016 działalności gospodarczej.
5. W skład Zarządu Fundacji Pro Sport Pro Life wchodzą:
- Tomasz Sakuta – Prezes Zarządu
- Krzysztof Kwiatkowski – Wiceprezes Zarządu
5. W skład Komisji Rewizyjnej Fundacji Pro Sport Pro Life w roku 2018 wchodzili:
- Anna Dąbrowska – Przewodnicząca
- Monika Szymańska-Antosiak – Wiceprzewodnicząca
- Rafał Borkowski – Członek Komisji Rewizyjnej
6. Statutowe cele Fundacji PRO SPOR PRO LIFE:
Celem powołania fundacji jest wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju i rozpowszechniania sportu i
zdrowego trybu życia.
7. Fundacja PRO SPOR PRO LIFE realizuje swoje cele poprzez:

a. Organizowanie, prowadzenie, promowanie i finansowanie zawodów sportowych.
b. Zwrotne lub bezzwrotne, finansowe i niefinansowe wspieranie imprez sportowych organizowanych
przez inne podmioty.
c. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie rozgrywek sportowych, turniejów sportowych,
konkursów, oraz wyjazdowych form doskonalenia umiejętności sportowych i prozdrowotnych (m.in.
obozy, kolonie, wymiany międzynarodowe, mecze), w tym organizowanych przez inne podmioty.
d. Prowadzenie i wspieranie szkoleń i treningów sportowych.
e. Organizowanie konferencji, spotkań, przygotowywanie publikacji i ich promowanie.
f. Udział w targach i wystawach oraz wspieranie działań przy ich organizowaniu.
g. Zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie wszelkich inicjatyw, zgodnych z celami
Fundacji,
h. Pozyskiwanie wsparcia sponsorów krajowych i zagranicznych dla realizacji celów Fundacji,
i. Działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie celów statutowych Fundacji.
j. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
k. Promocja i organizacja wolontariatu.

8. Fundacja PRO SPOR PRO LIFE realizowała w 2017 r. cele statutowe w ramach niżej opisanych
projektów.

a. Organizację treningów triathlonowych grupy TMTeam
b. Wspieranie powstania i prowadzenia klubu sportowego dla młodzieży: Triathlonowa
Akademia Młodzieży,
c. Organizacja zawodów sportowych:
- Wrocławska Dycha,
- Bieg Mietkowski,
- Triathlon Mietków,
- Triathlonowa Sztafeta Firmowa,
- Cross Uraz Duathlon,
- Triathlon Zgorzelec,
- Konferencja: Sukces w sportach wytrzymałościowych + Bal Sportu.

9. Fundacja PRO SPOR PRO LIFE finansuje swoje działania statutowe głównie na bazie wpłat uczestników
treningu za organizowane treningi, wpłat wpisowego na organizowane zawody przez uczestników
zawodów sportowych oraz z otrzymywanych dotacji.
Łącznie w 2017 Fundacja uzyskała przychody z działalności statutowej w wysokości:
488.848,32 złotych, w tym:
- Przychody z realizacji zadań statutowych:
- Dotacje:
- Przychody finansowe :

488.848,32 zł
82.929,99 zł
0,03 zł

10. Koszty działalności fundacji PRO SPORT PRO LIFE w roku 2016 wyniosły 485.538,74 złotych w tym:
Koszty realizacji zadań statutowych:
482.414,21 zł (99,00%)
Koszty administracyjne:
3.124,53 zł (1%),
11. Całą kwotę stanowiącą dodatnią różnicę wynikająca z nadwyżki przychodów nad kosztami w kwocie
3.309,58 zł przeznaczono na zwiększenie funduszu statutowego.
12. Fundacja PRO SPORT PRO LIFE zatrudniała w 2017 r. pracowników zarówno na umowę o pracę, jak i
na umowę zlecenie i o działo.
13. W Fundacji PRO SPORT PRO LIFE w roku 2017 prezes Fundacji za prowadzenie funkcji zarządczej w
Fundacji otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1.400 zł netto.
14. Fundacja PRO SPORT PRO LIFE nie udzieliła w 2017 roku żadnych pożyczek.
15. Fundacja PRO SPORT PRO LIFE nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w spółkach
prawa handlowego.
16. Fundacja PRO SPORT PRO LIFE nie nabyła żadnych nieruchomości.
17. Fundacja PRO SPORT PRO LIFE nie nabyła żadnych środków trwałych.
18. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji PRO SPORT PRO LIFE wykazuje załączony bilans

•

Aktywa trwałe:

•

Aktywa obrotowe:

•

Zobowiązania krótkoterminowe:
o

•

tytułu dostaw i usług:

Zobowiązania długoterminowe:

0,00 zł
36.789,92 zł
10.474,38 zł w tym:
0 zł
0,00

19. Fundacja PRO SPORT PRO LIFE nie posiada do rozliczenia zobowiązań podatkowych.
20. Fundacja PRO SPORT PRO LIFE realizowała zadania wspierane przez podmioty państwowe i
samorządowe.
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