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Informacje ogólne
1. Pełna nazwa: Fundacja Addenda
2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu,
numer w ewidencji.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmiescia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
data wpisu: 22.03.2016
numer KRS: 0000608136
3. Adres siedziby: ul. J.Lea 114/333, 30-130 Kraków
4. Zarząd:
Barbara Kaszkur-Niechwiej – Prezes
Teresa Sławińska – Członkini zarządu
5. Rada fundacji:
Soren Gauger – Przewodniczący Rady
Małgorzata Baranowska
Stefan Klemczak
6. Data rozpoczęcia działalności fundacji:

22.03.2016

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji: czas działania Fundacji jest nieoznaczony
8. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2017 do 31.12.2017
9. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z
wyszczególnieniem wybranych uproszczeń
Stosuje się zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro zgodnie z art. 3 ust. 1 a ustawy o
rachunkowości.
Zastosowane uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro m.in.:
 Zrezygnowano z wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny
nabycia (art.28a u.o.r.);
 Nie sporządza się informacji dodatkowej, załączono informacje uzupełniające do bilansu określone
w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości;
 Nie sporządza się zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
 Nie sporządza się rachunku przepływów pieniężnych;
 Nie sporządza się sprawozdania z działalności, sporządzono informację uzupełniającą do bilansu
zawierającą dane dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych.
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10. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację
w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności
11. 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.
Aktywa i pasywa zostały przedstawione w bilansie według cen ewidencyjnych
Rzeczowe aktywa trwale - wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.
Amortyzuje się na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
Wartości niematerialne i prawne - wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe
umorzenie. Wartości niematerialne i prawne umarza się na zasadach określonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych.
Środki pieniężne - krajowe wykazuje się w wartości nominalnej.
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - wycenia się wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy
należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Przychody i koszty oraz ustalenie wyniku finansowego
Przychody z działalności statutowej - obejmują przychody określone statutem.
Koszty działalności:
- koszty administracyjne są to koszty poniesione na utrzymanie administracyjne jednostki.
- koszty realizacji zadań statutowych obejmują koszty poniesione w wyniku świadczenia zadań określonych
statutem jednostki, które nie maja charakteru kosztów administracyjnych.
Przychody finansowe - są to przychody osiągane z operacji finansowych a w szczególności obejmują:
odsetki od lokat na rachunku bankowym, odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, dodatnie różnice kursowe,
oprocentowanie środków na rachunkach bankowych
Koszty finansowe - są to koszty operacji finansowych, obejmują zapłacone odsetki, w tym odsetki za zwłokę
w zapłacie, odsetki od kredytów i pożyczek.
Wynik finansowy - stanowi różnicę pomiędzy przychodami z działalności statutowej a kosztami realizacji
statutowych i kosztami administracyjnymi, powiększona o pozostałe przychody, przychody finansowe i zyski
nadzwyczajne oraz zmniejszona o pozostałe koszty, koszty finansowe i straty nadzwyczajne
Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).
Jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy (na 31 grudnia),
obejmujące:
- bilans (wg załącznika nr 4 do ww. ustawy);
- rachunek zysków i strat (wg załącznika nr 4 do ww. ustawy);
- informacje uzupełniające do bilansu (wg załącznika nr 4 do ww. ustawy).
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Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2017
1) Fundacja Addenda została zarejestrowana 22.03.2016 r. w Rejestrze Stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.
Fundacja Addenda jest organizacją pozarządową której celem są:
a)
wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;
b)
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej;
c)
upowszechnianie kultury polskiej w kraju i za granicą;
d)
wspieranie, ochrona i przekaz historii lokalnej, indywidualnej i mikrohistorii;
e)
wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu kultury i sztuki;
f)
popularyzowanie nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej;
g)
inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i
edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwo;
h)
wspieranie różnorodności kulturowej oraz popularyzowanie idei mediacji
kulturowej jako czynników pozytywnych zmian społecznych;
i)
wspieranie działań przyczyniających się do budowania porozumienia ponad
podziałami
narodowymi,
kulturowymi,
społecznymi,
ekonomicznymi,
pokoleniowymi;
j)
wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji;
k)
kształtowanie świadomości naukowej społeczeństwa, popularyzowanie
wyników badań naukowych, przedstawianie ich w formie zrozumiałej i mogącej mieć
praktyczne zastosowanie;
l)
wspieranie i rozwój systemu edukacji dorosłych w szczególności
nieformalnego i pozaformalnego, opracowywanie i popularyzowanie nowatorskich
rozwiązań w tym obszarze;
m)
rozwój efektywnych metod i form komunikacji społecznej w obszarach
kultury, nauki, edukacji i lecznictwa;
n)
organizowanie i wspieranie innowacyjnych działań na rzecz osób w wieku
emerytalnym;
o)
wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
p)
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
q)
wspieranie integracji europejskiej oraz rozwój kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
r)
zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, w szczególności ze względu na
płeć, wiek i pochodzenie;
s)
wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz idei wolontariatu.

2) Przychody Fundacji w roku 2017 w kwocie 175 212,27 zł pochodzą z następujących
źródeł:
Źródło przychodów
Darowizny firm i osób prywatnych
Środki UE
Przychody finansowe
Pozostałe przychody operacyjne
Zyski nadzwyczajne
RAZEM

Kwota

%
550,00 zł
173 524,96 zł
1 137,31 zł
0,00 zł
0,00 zł
175 212,27 zł

0,35 %
99,00 %
0,65 %
0,00 %
0,00 %
100 %

3) Koszty Fundacji w kwocie 108 440,27 zł dotyczą:
Koszty
Koszty działalności statutowej
Koszty administracyjne
Koszty finansowe
Pozostałe koszty operacyjne
Straty nadzwyczajne
RAZEM

Kwota

%
106 791,92 zł
1 560,32 zł
88,03 zł
0,00 zł
0,00 zł
108 440,27 zł

98,50%
1,42%
0,08%
0,00%
0,00%
100%

4) Wszelkie zobowiązania Fundacji regulowane są na bieżąco.
5) Fundusz statutowy wynosi 1 500,00 zł.
6) Wynik finansowy roku 2017 wynosi 66 772,00 zł. Zysk zostanie przeznaczony na
działalność statutową roku 2018.
Kraków, 31-03-2018
Sporządził:

Zatwierdził:

