Sprawozdanie Finansowe
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Fundacji Akcja Demokracja
za okres

01.01.2018 r.

31.12.2018 r.

Fundacja pod nazwą Akcja Demokracja, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 30.01.2015 r. 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.
W dniu 07.12.2017 r. Fundacja zyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.
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) Nazwa, siedziba
Nazwa organizacji:

Fundacja Akcja Demokracja

Adres
Kraj:

Województwo: mazowieckie

Powiat:

Polska
Warszawa
Żurawia
Ulica:
24a
nr domu
Warszawa
Miejscowość:

Gmina:

Warszawa
8

nr lokalu

00-512
Warszawa

Kod pocz.
Poczta:

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
NIP:

5223026714

KRS:

552033

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.
3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:
Data sporządzenia sprawozdania finansowego:
Wariant sprawozdania:

01.01.2018 r.
31.12.2018 r.
29.03.2019 r.

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości.
4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności 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
Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w
art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem
6 do ustawy o rachunkowości.
Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości
nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu.
Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym
osób prawnych.
Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja Akcja Demokracja

BILANS sporządzony na dzień

31.12.2018 r

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
AKTYWA
Wyszczególnienie aktywów
1
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

Aktywa razem

Stan aktywów na dzień:
(początek roku)
(koniec roku)
2
3
4 500,00

4 500,00

0,00
0,00
4 500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
4 500,00
0,00
0,00

1 067 646,04

1 515 146,64

0,00
10 006,56
1 057 639,48
0,00

0,00
7 722,29
1 507 424,35
0,00

500,00

500,00

1 072 646,04

1 520 146,64

PASYWA
Wyszczególnienie pasywów
1
A. FUNDUSZ WŁASNY

I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem
Warszawa, dnia 29.03.2019 r.
....................................................
(miejsce i data sporządzenia)

Monika Mikołajczyk
..........................................
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Stan pasywów na dzień:
(początek roku)
(koniec roku)
2
3
1 068 631,82

1 520 146,64

500,00
0,00
0,00
1 068 131,82

500,00
0,00
1 068 131,82
451 514,82

4 014,22

0,00

0,00
0,00
4 014,22
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 072 646,04

1 520 146,64

Zarząd Fundacji

Fundacja Akcja Demokracja

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 r
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz

Wyszczególnienie

1

2

A.
Przychody z działalności statutowej
I
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
III Przychody z pozostałej działalności statutowej
Koszty działalności statutowej
B.
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
I
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III Koszty pozostałej działalności statutowej
Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)
C.

Kwota za rok
poprzedni
2017
3
2 352 542,18
1 718 058,85

Kwota za rok
obrotowy
2018
4

634 483,33
1 206 943,69
1 206 943,69
0,00
0,00
1 145 598,49

2 138 797,73
2 030 657,73
108 140,00
0,00
1 528 353,69
1 420 213,68
108 140,01
0,00
610 444,04

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

73 362,19

99 404,77

1 072 236,30

511 039,27

D.
E.
F.

Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

G.

Koszty ogólnego zarządu

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

I.
J.

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

0,18
2 142,12

1 562,74
35 200,82

K.
L.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

162,00
2 124,54

0,00
25 886,37

M.
N.
O.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M-N)

1 068 131,82

451 514,82

1 068 131,82

451 514,82

Warszawa, dnia 29.03.2019 r.
................................................

Zarząd Fundacji

(miejsce i data sporządzenia)

Monika Mikołajczyk
..........................................
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

...................................................

Informacja dodatkowa
1) Informacje o wszelkich zobowiązaniach 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;

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w
części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
2) Informacje o kwotach 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;

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;
AKTYWA

W pozycji aktywa trwałe w punkcie "należności długoterminowe" wykazana jest kwota kaucji dotycząca najmu lokalu
biurowego.
Na aktywa obrotowe w punkcie "należności krótkoterminowe" składają się: nadpłata składek do ZUS i podatku
dochodowego PIT-4 oraz wydatki poniesione w roku 2018 a rozliczone w roku 2019.
Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na koncie bankowym:
Vistula Bank Spółdzielczy (PLN) 78 9011 0005 3030 0042 2000 0010

32 902,58 zł

Vistula Bank Spółdzielczy (PLN) 44 9011 0005 3030 0042 2000 0040

27 344,42 zł

Vistula Bank Spółdzielczy (USD) 02 9011 0005 3030 0042 2000 0020

91 293,34 zł

Vistula Bank Spółdzielczy (EURO) 23 9011 0005 3030 0042 2000 0030

1 005 408,59 zł

Vistula Bank Spółdzielczy (PLN 2) 86 9011 0005 3030 0042 2000 0060

43 364,85 zł

Konto Paypal
Konto Payu

241 132,93 zł
65 977,64 zł

W pozycji "należne wpłaty na fundusz statutowy" wykazana jest kwota która pozostaje do
wpłaty na fundusz statutowy Fundacji.
PASYWA
Na fundusz własny składają się:

1 520 146,64 zł

-fundusz statutowy

500,00 zł

-zysk z lat ubiegłych

1 068 131,82 zł

-zysk roku bieżącego

451 514,82 zł

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności
informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek
członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

Przychody działalności statutowej

2 030 657,73 zł

Darowizny łącznie
Wpłaty dedykowane od aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji

1 827 666,85 zł

Granty i dotacje
• Europejska Fundacja Klimatyczna

202 990,88 zł
17 565,66 zł

Grant przyznany przez European Climate Foundation na podstawie umowy z dnia 21.03.2016 r.,
numer grantu 1602-56039.
• Europejska Fundacja Klimatyczna
8 674,40 zł
Grant przyznany przez European Climate Foundation na podstawie umowy z dnia 06.03.2017 r.,
numer grantu 1701-57149.
• Campact II

36 111,40 zł

Grant przyznany na podstawie umowy z Campact e.V. z dnia 02.03.2017 r.
• Campact III

118 697,60 zł

Grant przyznany na podstawie umowy z Campact e.V. z dnia 23.04.2018 r.
• We Move

21 499,00 zł

Grant przyznany przez Share E.V. na podstawie umowy z dn. 18.01.2017 r.
• Zwroty kosztów przejazdów
Przychody z tytułu 1%
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
• Purpose 2018
(umowa z dnia 18.06.2018 r.)
Pozostałe przychody operacyjne

(udzielone upusty i wypłacone odszkodowania)

442,82 zł
- zł

108 140,00 zł

1 562,74 zł

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;
Koszty działalności statutowej:

1 662 959,28 zł

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Poniesione w ramach grantów:
• od Europejskiej Fundacji Klimatycznej
• Purpose
• Campact
• Purpose
(umowa z dnia 30.11.2018 r.)
Poniesione w ramach darowizn:
• darowizny ogólne
• darowizny na dedykowane kampanie:
◦ kampanie Demokracja i państwo prawa
◦ kampania Prawa człowieka
◦ kampania Sprawiedliwość społeczna
◦ kampanie środowiskowe

309 369,73 zł
22 098,46 zł
119 772,26 zł
148 372,00 zł
19 127,01 zł

1 245 006,73 zł
970 397,18 zł
274 609,55 zł
127 723,22 zł
96 039,51 zł
41 146,60 zł
9 700,22 zł

Koszty przejazdu refundowane przez
organizatora konferencji

442,82 zł

Koszty ponoszone ze środków 1%
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
• Purpose

- zł

108 140,00 zł

W kosztach realizacji zadań statutowych zawierają się następujące koszty ogólnego
zarządu

• Zużycie energii elektrycznej, wody, centralne
ogrzewanie
• Usługi obce
(usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, koszt najmu lokalu)
• Wynagrodzenie księgowej oraz ubezpieczenia
społeczne
łącznie

4 354,41 zł
64 860,04 zł

30 190,32 zł
99 404,77 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy w 2018 roku nie uległ zmianie.
7)
Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na
temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Fundacja posiada statutu organizacji pożytku publicznego. W roku 2018 nie otrzymała przychodów ani nie poniosła
kosztów z tytułu 1%.
8)
Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia
wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nadwyżka przychodów nad kosztami, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zostanie przeznaczona na
realizację celów statutowych w kolejnym roku, zgodnie ze statutem Fundacji.

Warszawa, dnia 29.03.2019 r.
................................................
(miejsce i data sporządzenia)

Monika Mikołajczyk
..........................................
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Fundacji

