Sprawozdanie finansowe za rok 2017
Fundacja Akcja Demokracja
Bilans na dzień 31.12.2017rok
i rachunek wyników za rok 2017
________________________________________________________________
Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego
Fundacji Akcja Demokracja
za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
Fundacja pod nazwą Akcja Demokracja, ustanowiona aktem notarialnym z dnia
30.01.2015 roku przez fundatorów: Piotra Trzaskowskiego, Aleksandrę Szymczyk,
Marcina Antoniego Kozieja, Weronikę Paszewską, działa na podstawie przepisów ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r., (Dz. U. Nr 44, poz. 203 z 1991 roku) o fundacjach i
ustanowionego Statutu.
Fundacja posiada osobowość prawną.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej
granicami.
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
Fundacja Akcja Demokracja
Ul. Żurawia 24 A, lokal 8, 00-515 Warszawa
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak i nie sporządzających takich sprawozdań)
Nie posiada
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu
prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer
identyfikacyjny w systemie REGON
Fundacja Akcja Demokracja została wpisana do
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Publicznych Zakładów Opieki Społecznej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
numerem
KRS 0000552033
dnia 08.04.2015 roku
REGON: 36125524600000
W dniu 07.12.2017 r. Fundacja zyskała status Organizacji Pożytku Publicznego .
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4. Określenie celów statutowych organizacji
Celami działania Fundacji są:
a) aktywizacja mieszkańców i mieszkanek Polski do uczestnictwa w życiu
społecznym i politycznym kraju oraz świata,
b) promowanie solidarności i sprawiedliwości społecznej,
c) wspieranie oraz ochrona wolności i praw człowieka,
d) przeciwdziałanie przemocy w życiu prywatnym i publicznym,
e) ochrona przed wszelkiego rodzaju dyskryminacją,
f) ochrona środowiska naturalnego i przekazanie go w dobrym stanie dla
przyszłych pokoleń,
g) ochrona praw zwierząt,
h) promocja praw cyfrowych oraz zachowanie prywatności w Internecie,
i) umacnianie wolności wypowiedzi i zgromadzeń,
j) umacnianie praworządności i demokracji w Polsce i na świecie
Działalność Fundacji nie ma na celu osiągania zysku.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) działania podnoszące - wśród mieszkańców i mieszkanek Polski - świadomość
problemów społecznych i ekologicznych, w tym organizowanie niedochodowych
konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw,
b) organizowanie działań w przestrzeni publicznej, takich jak pikiety, happeningi
oraz demonstracje,
c) organizowanie akcji społecznych w Internecie, w tym zbieranie podpisów
pod petycjami,
d) współpracę z mediami tradycyjnymi i internetowymi,
e) współpracę z partnerami w Polsce i zagranicą,
f) mobilizowanie obywateli i obywatelek Polski do kontaktu z politykami i
polityczkami oraz innymi aktorami i aktorkami życia publicznego i biznesu, w
istotnych dla obywateli i obywatelek kwestiach,
g) prowadzenie bezpośredniego dialogu z urzędnikami i urzędniczkami, politykami
i polityczkami w sprawach istotnych dla Fundacji.
h) badanie problemów i zjawisk społecznych, których zrozumienie służy realizacji
powyższych celów.
Działalność Fundacji prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku
publicznego tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
1. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w
statucie
Okres trwania działalności nie jest ograniczony.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2017 trwający od
dnia 01.01.2017 do 31.12.2017 .
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3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład
organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
sprawozdania finansowe.
Nie zawiera
4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez organizacje w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla
kontynuowania przez nią działalności.
Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez Fundację w okresie , co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym
tj. po dniu 31 grudnia 2017 roku.
Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego
istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości
kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po
dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź
istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.
5. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w
wartości nominalnej.
6. Fundacja środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą
liniową, zgodnie z przepisami o podatku od osób prawnych.
7. Bilans jest sporządzony metodą porównawczą.
8. Podstawa prana : Ustawa o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r (wraz z
późniejszymi zmianami).
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________________________________________________________________
Informacja dodatkowa
Do sprawozdania finansowego
Fundacji Akcja Demokracja
Za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
I. PRZYCHODY ŁĄCZNIE 2.352.704,36 zł.
 Przychody z działalności statutowej 2.352.542,18 zł.
Na przychody z działalności statutowej składają się:
1. Granty, dotacje - łącznie 425.812,28 zł


Campact 147.421,20 zł

Grant przyznany w roku 2017 na podstawie umowy między Akcją Demokracją a
Campact e.V. z dnia 02.03.2017.


Europejska Fundacja Klimatyczna 76.624,40 zł

Grant przyznany przez European Climate Foundation na podstawie umowy z dn.
06.03.2017, numer grantu 1602-56039.


We Move 196.461,00 zł.

Grant przyznany przez Share E.V. na podstawie umowy z dn. 18.01.2017 r.


Zwroty kosztów przejazdów 5.305,68 zł.

2. Darowizny - łącznie 1.282.246,57 zł
◦ Wpłaty dedykowane od aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji
1.282.246,57 zł
3. Przyznane nagrody – łącznie 10.000,00 zł.
Fundacja im Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego 10.000,00 zł.
Nagroda im Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego na cele statutowe
4. Przychody z odpłatnej działalności statutowej 0,00 zł
5. Przychody lat ubiegłych 634.483,33 zł
Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2016.
6. Przychody z tytułu 1%

0,00 zł.
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(środki pochodzące z części podatku dochodowego od osób fizycznych)
 Przychody finansowe 162 zł (składają się na nie dodatnie różnice kursowe)
 Przychody pozostałe 0,18 zł (różnice z zaokrągleń)
II. KOSZTY ŁĄCZNIE 1.284.572,54 zł
Koszty realizacji zadań statutowych łącznie 1.280.305,88 zł
W tym:
1. Koszty z lat ubiegłych 0,00 zł
2. Koszty ponoszone ze środków 1% 0,00 zł.
3. Koszty realizacji zadań statutowych 1.280.305,88 zł
Koszty własne fundacji 1.933,28 zł (amortyzacja środka trwałego, opłaty bankowe)
Poniesione w ramach grantów:
 od Global Greengrants Fund 122.317,04 zł
 od Europejskiej Fundacji Klimatycznej 87.069,62 zł
(w tym ECF 2017 rok - 63.217,54 zł. , ECF 2016 rok – 23.852,08 zł.)
 We Move 210.010,90 zł.
 Purpose Climate Lab/HereNow 110.276,24 zł.
Poniesione w ramach darowizn:
 darowizna Anna Manser 87.578,47 zł
 darowizny ogólne 168.240,32 zł
 darowizny na dedykowane kampanie 303.962,02 zł
◦ kampania Prawa kobiet 1.195,44 zł
◦ kampania Aborcja 12.914,67 zł
◦ kampania TTIP/CETA 320.290,48 zł
◦ kampanie środowiskowe 14.531,51 zł
◦ kampanie w obronie demokracji i państwa prawa 202.871,29 zł
◦ kampanie Bodnar 14.139,80 zł
◦ kampania Antynationalizm 67.44 zł.
◦ kampania Prawa człowieka 8.188,69 zł.
◦ kampania Sprawiedliwość 17.762,70 zł.
Koszty przejazdów 4.641,49 zł. zł
Koszty odpłatnej działalności statutowej 0,00 zł
W kosztach realizacji zadań statutowych zawierają się następujące koszty
administracyjne 73.362,19 zł
W tym:
 Zużycie materiałów i energii 2.502,05 zł
(zakup drobnych materiałów na potrzeby biura, zużycie energii elektrycznej)
 Usługi obce 58.316,78 zł
(usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, koszt najmu lokalu, koszt
ubezpieczenia Zarządu Fundacji )
 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 12.543,36 zł
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(jedynie wynagrodzenie księgowej)
W kosztach realizacji zadań statutowych zawierają się koszty finansowe w
wysokości dotyczące ujemnych różnice kursowych oraz różnice z zaokrągleń.
Koszty finansowe łącznie 2.124,54 zł (składają się na nie ujemne różnice kursowe)
Koszty pozostałe 2.142,12 zł
(różnice z zaokrągleń, przekazane darowizny)
III STAN KONT
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 1.057.639,48 zł
W tym:
Vistula Bank Spółdzielczy (PLN) 78 9011 0005 3030 0042 2000 0010
15.877,21 zł
Vistula Bank Spółdzielczy (PLN) 44 9011 0005 3030 0042 2000 0040
54.425,15 zł
Vistula Bank Spółdzielczy (GBP) 10 9011 0005 3030 0042 2000 0070
1.311,94 zł
Vistula Bank Spółdzielczy (USD) 02 9011 0005 3030 0042 2000 0020
122.384,95 zł
Vistula Bank Spółdzielczy (EURO) 23 9011 0005 3030 0042 2000 0030
647.812,23 zł
Vistula Bank Spółdzielczy (pomocniczy) 86 9011 0005 3030 0042 2000 0060 27,00 zł
Konto Paypal
94.352,90 zł.
Konto Payu
121.502,10 zł.
Fundusze własne 1.068,631,82 zł
W tym:
Fundusz statutowy
Wynik finansowy netto roku 2017

500,00 zł
1.068.131,82 zł

Fundacja na dzień 31.12.2017 r. zatrudniała 13 osób w oparciu o umowę o pracę.
Fundacja współpracowała również z pracownikami w oparciu o umowy cywilno-prawne
(umowy zlecenia i umowy o dzieła).
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów
kwotę 1.072,646,04 zł, zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami na kwotę
1.068.131,82 zł (zysk).
Nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 1.068.131,82 zł po zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego zwiększy przychody w następnym roku obrotowym.
Podpis osoby sporządzającej
Data sporządzenia: 30.03.2018 r.
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