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Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów 
wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przewidziane dla 
jednostek mikro, zgodnie z art. 3 ust.1a, pkt.2.
Jednostka nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, stosuje w pierwszej 
kolejności przepisy krajowe ustawy o rachunkowości. 
Na mocy art. 7 ust. 2a i 2b jednostka rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie 
poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz zachowania zasady ostrożności przy 
wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów 
aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz 
skutki innych zdarzeń.
Na mocy art. 28a jednostka nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i 
skorygowanej ceny nabycia.
Na mocy art. 48a, pkt 3 jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) 
własnym
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Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów 
wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przewidziane dla 
jednostek mikro, zgodnie z art. 3 ust.1a, pkt.2.
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1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednostka wycenia według ceny nabycia, po 
pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne.
2. Jednostka stosuje stawki amotyzacyjne wykazane w przepisach podatkowych.
3. Należności i zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.
4. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - nie występują
6. Jednostka nie sporządza sprawozdania z działalności .
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Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załacznikiem 4 do ustawy o 
rachunkowości.
Rachunek zysków i strat obejmuje nalezne i otzrymane kwoty brutto z pozyskanych dotacji, 
otrzymanych darowizn, składek członkowskich oraz działalności statutowej odpłatnej.
Jednostka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i funkcjonalnym.
Na koszty statutowe jednostki składają się koszty realizowanych projektów finansowane z 
otrzymanych dotacji, koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej, koszty administracyjne.
W roku obrotowym nie miały miejsca żadne zdarzenia nadzwyczajne.
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Informacje uzupełniające do bilansu:

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; 
wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych 
są ujawniane odrębnie - nie dotyczy jednostki

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 - nie dotyczy jednostki

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym - nie dotyczy 
jednostki

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w 
przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału 
podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują - nie dotyczy jeednostki

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa 
wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału 
podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują - nie dotyczy jednostki
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2018 2017
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01.01.2018 - 31.12.2018

zł

2018 2017

87 954,23
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0,00

0,00

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacje uzupełniające do bilansu" sporządzane według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) 
generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie 
i dołącza w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne 
zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji uzupełniającej, który należy 
zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka mikro zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 lub załącznika nr 
5 do ustawy o rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk 
umieszczony poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji uzupełniających do bilansu", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania 
podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej.
Przy czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek mikro, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.



Informacje uzupełniające do bilansu - dla jednostki mikro

Informacja dodatkowa 2018



Fundacja Addenda 

Ul. Lea 114/333  

30-133 Kraków  

NIP: 6762504050 

 

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 poza formalnego, 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 2018 w kwocie 87 971,42 zł pochodzą z następujących 

źródeł: 

 

Źródło przychodów Kwota % 

Darowizny firm i osób prywatnych 0,00 zł 0,00 % 

Środki UE 19 016,53 zł 21,62 % 

Działalność odpłatna  2 165,7 2,46 % 

Przychody finansowe 17,19 zł 0,02 % 

Pozostałe przychody operacyjne 0,00 zł 0,00 % 

Zyski nadzwyczajne 0,00 zł 0,00 % 

Nadwyżka z roku poprzedniego  66 772,00 zł 75,90 % 

RAZEM 87 971,42 zł 100 % 

 

 

3) Koszty Fundacji w kwocie 42 843,69 zł dotyczą:  

 

Koszty Kwota % 

Koszty działalności statutowej 42 531,02 zł 99,27% 

Koszty administracyjne 279,84 zł 0,65% 

Koszty finansowe 32,83 zł 0,08% 

Pozostałe koszty operacyjne 0,00 zł 0,00% 

Straty nadzwyczajne 0,00 zł 0,00% 

RAZEM 42 843,69 zł 100% 

 

 

4) Wszelkie zobowiązania Fundacji regulowane są na bieżąco. 

 

5) Fundusz statutowy wynosi 1 500,00 zł. 

 

6) Wynik finansowy roku 2018 wynosi  45 127,73 zł.  Zysk zostanie przeznaczony na 

działalność statutową roku 2018. 

 
Kraków, 26-03-2019 

 


