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I. Informacje podstawowe o Fundacji
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS została zarejestrowana dnia
30.09.2008 roku w Sądzie Rejonowym dla miasta Krakowa w Krakowie.
Siedziba: 32-400 Myślenice, ul. Leśna 13A
Telefon: 605-665-045
e-mail: a.wargowska-dudek@arts-fun.pl,
g.duda@arts-fun.pl
wargowski@arts-fun.pl
Strona internetowa: www.arts-fun.pl
Numer konta bankowego Fundacji:
32 1050 1445 1000 0023 3377 3394
NIP:6783068163
REGON:120781591
KRS:0000314641
Rada Fundacji:
Dorota Piasecka
Agnieszka Dudek
Grzegorz Duda
Zarząd:
Prezes Fundacji - Agnieszka Dudek
Zastępca Prezesa Fundacji - Grzegorz Duda
Członek zarządu Fundacji - Olgierd Wargowski
Celami Fundacji są:
1) podniesienie świadomości w zakresie dóbr dziedzictwa kulturowego oraz
historycznych powiązań między Polską a Europą,
2) kształtowanie tożsamości kulturowej społeczeństwa,
3) integracja społeczna i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
4) wychowanie nowych pokoleń twórców i odbiorców sztuki,
5) poprawa jakości życia w społecznościach lokalnych,
6) zrównanie statusu społecznego i zawodowego kobiet i mężczyzn,
7) wzrost przedsiębiorczości i umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) wspieranie działalności artystycznej twórców profesjonalnych i
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nieprofesjonalnych, a w szczególności poprzez:
a) pomoc finansową i materialną,
b) organizowanie konkursów artystycznych,
c) organizowanie plenerów artystycznych,
d) organizowanie imprez charytatywnych,
e) organizowanie spotkań twórców profesjonalnych z nieprofesjonalnymi,
f) działania integrujące osoby pełnosprawne i dysfunkcyjne,
2) udostępnianie osiągnięć działalności twórczej, w szczególności jako:
a) organizowanie festiwali, koncertów, wystaw, targów i imprez o podobnym
charakterze,
b) działalność wydawniczą w zakresie wydawania książek, folderów, biuletynów
informacyjnych,
c) oferowanie nieodpłatnych biletów na imprezy artystyczne,
d) organizowanie zajęć dydaktycznych i warsztatów artystycznych stacjonarnych i
wyjazdowych (w formie kolonii, obozów, wycieczek, plenerów) oraz wyjazdów na
festiwale, przeglądy i konkursy artystyczne,
e) prowadzenie kursów, szkoleń i seminariów,
f) pozyskiwanie mecenatów dla przedsięwzięć i projektów fundacji,
3) organizowanie wymiany dorobku kulturalno-artystycznego osób i zespołów
artystycznych, reprezentujących różne regiony kulturalne, w kraju i za granicą,
4) pielęgnowanie lokalnych osiągnięć i dorobku kulturalnego w zakresie sztuki
dawnej i współczesnej, a w szczególności poprzez:
a) organizowanie prelekcji, wykładów oraz konkursów na temat kultury materialnej,
regionalizmów oraz tradycji mniejszości narodowych,
b) renowacje lub adaptacje obiektów dziedzictwa narodowego,
c) budowa lub adaptacje obiektów służących do prezentacji dorobku artystycznego,
d) organizowanie happeningów oraz innych projektów plenerowych,
5) organizowanie warsztatów terapii dla osób:
a) pokrzywdzonych w wyniku zdarzeń losowych,
b) dysfunkcyjnych fizycznie (niepełnosprawnych) lub społecznie (z tzw. środowisk
wykluczonych),
6) ujawnianie i wspieranie rozwoju talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży,
7) współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz instytucjami kultury w
zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji,
9) każdą inną działalność wspomagającą rozwój kultury, sztuki, ochronę dóbr
kultury i tradycji,
9) inicjowanie, prowadzenie i propagowanie innych form działalności statutowej:
a) działalność edukacyjna i informacyjna na rzecz zrównania statusu społecznego i
zawodowego kobiet i mężczyzn,
b) działalność edukacyjna inicjująca przedsiębiorczość i zwiększająca umiejętność
nawiązywania dobrych
Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może
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współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania
wspólnych celów statutowych.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

II. Działania fundacji:
Projekt „Z cienia do istnienia”

Projekt realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
W lutym 2009 powstał projekt, mający na celu promocję nieprofesjonalnych
artystów ludowych, zamieszkałych na terenie tzw. Ziemi Myślenickiej. Głównym
założeniem, była promocja twórców regionalnych.
Projekt zakładał nawiązanie kontaktu z lokalnymi artystami, tworzącymi
głównie w swoich domach, pracowniach w miejscach związanych z ich życiem,
kulturą. Sposobem na promocję artystów był Internet, będący obecnie potężnym
medium dostępnym już na całym świecie. Utworzono 10 galerii internetowych
zawierających prace twórców oraz reportaże filmowe z ich udziałem.
Projekt rozpoczęto w lipcu 2009, a środki na jego realizację zostały przyznane
przez Program Operacyjny. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).
Dzięki podjętym działaniom, nawiązaliśmy kontakt z grupą
artystów
reprezentujących różne rodzaje twórczości ludowej. Byli to: Edyta Firek (Poetka),
Jerzy Rojek (Artysta wędrujący), Jan Wątor (Rzeźbiarz), Józef Jasek (Rzeźbiarz),
Andrzej Bryjak (Rzeźbiarz), Jan Bugaj (Kowal), Stanisław Pietruszka (artysta
tworzący „pałuby”), Stanisława Latowska (artystka tworząca kwiaty z bibuły),
Jadwiga Tokarz (Hafciarka) i Katarzyna Urbanik (Hafciarka).
Zakupioną w ramach projektu kamerą cyfrową, przy współpracy z wolontariuszami,
nagrywano reportaże. Filmy, umieszczano w sieci wykorzystując witryny
społecznościowe, znalazły swoje miejsce na stronie w indywidualnej witrynie
każdego z twórców będącej częścią strony internetowej Fundacji ARTS – www.artsfun.pl. Oprócz reportaży na stronach ukazały się także prace naszych twórców.
Projekt „Z cienia do istnienia” będzie kontynuowany w 2010 roku.
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Projekt „Wiedzieć by móc”

Projekt realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.
Projekt „Wiedzieć by móc” został oceniony pozytywnie, otrzymując
maksymalną możliwą liczbę punktów. Jego rozpoczęcie przypadło na 1 września
2009. Natomiast zakończenie 31 sierpnia 2010 r.
Obszar tematyczny projektu to:
Rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych i rozwój
sektora pozarządowego.
1. inwestowanie w zasoby ludzkie Wnioskodawcy,
2. inwestowanie w infrastrukturę i aktywa organizacji Wnioskodawcy,
3. poprawa jakości usług księgowych, audytorskich, ewaluacji oraz efektywnego
zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi w organizacji Wnioskodawcy,
4. rozwój długookresowych strategii działania.
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Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do
31.12.2009 r.
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I. Rachunek wyników

Numer
A

B

C
D

E

F

Nazwa
pozycji
Przychody z działalności statutowej
I
Przychody z darowizn
II
Przychody z dotacji
Koszty działalności statutowej
I
Amortyzacja
Zużycie materiałów i
II
energii
III
Usługi obce
IV
Podatki i opłaty, w tym:
V
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia
społeczne i inne świadVI
czenia
Pozostałe koszty rodzajowe
VII
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych ...
I
II
Dotacje
Inne przychody operIII
acyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
I
Aktualizacja wartości
aktywów niefinansowII
ych
III
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

Wartość za Wartość za
rok ubiegly rok obecny
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

69314.06
1665.29
67648.77
69384.21
13119.60

0.00
0.00
0.00
0.00

2255.13
10686.88
0.00
38106.00

0.00

1985.68

0.00
0.00
0.00

3230.92
-70.15
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

-70.15
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G

H

I
J

K
L
M
N

Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w
I
zyskach, w tym:
- od jednostek
powiąza1 nych
Odsetki, w tym:
II
- od jednostek
powiąza1 nych
Zysk ze zbycia inwestycji
III
Aktualizacja wartości
IV
inwestycji
V
Inne
Koszty finansowe
Odsetki, w tym:
I
- dla jednostek
powiąza1 nych
Strata ze zbycia inwestycji
II
Aktualizacja wartości
III
inwestycji
IV
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.IJ.II)
I
Zyski nadzwyczajne
II
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (I+J)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto (K-L-M)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

-70.15

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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II. Bilans

Numer
A

B

C

Nazwa
pozycji

Wartość za rok Wartość za rok
ubiegly
obecny
Aktywa trwałe
0.00
163.48
Wartości niematerialne i prawne
0.00
0.00
I
1 Wartość firmy
0.00
0.00
2 Inne wartości niematerialne i prawne
0.00
0.00
Rzeczowe aktywa trwałe
0.00
0.00
II
0.00
0.00
1 Środki trwałe
budynki, lokale, i
budowle inżynierii lą a
0.00
0.00
dowej i wodnej
urządzenia techniczne i
maszyny
b
0.00
0.00
c
środki transportu
0.00
0.00
d
inne środki trwałe
0.00
0.00
Należności krótkoterminowe
0.00
163.48
III
1 Od jednostek powiązanych
0.00
0.00
2 Od pozostałych jednostek
0.00
163.48
Inwestycje długoterminowe
0.00
0.00
IV
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0.00
0.00
V
Aktywa obrotowe
1734
22183.75
Należności krótkoterminowe
0.00
0.00
I
Inwestycje krótkoterminowe
1734
22183.75
II
Krótkoterminowe aktywa finansowe
1734
22183.75
środki pieniężne i inne
aktywa pienieżne
1734
22183.75
środki pienięzne w
kasie i na
1a
1734
22183.75
rachunkach
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0.00
0.00
III
Aktywa razem
1734
22347.23
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Numer
A

B

C

Nazwa
pozycji

W artość za rok W artość za rok
ubiegly
obecny
K apitał (fundusz) własny
2000
1422.90
I
Fundusz statutowy
2000
2000.00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
II
ujemna)
0.00
0.00
III
K apitał (fundusz) zapasowy
0.00
0.00
IV
P ozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
0.00
0.00
V
Zysk (strata) z lat ubiegłych
0.00
-506.95
VI
Zysk (strata) netto
-506,95
-70.15
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
240,95
20924.33
Zobowiązania krótkoterminowe
240,95
749.10
I
0.00
0.00
1 W obec jednostek powiązanych
240,95
749.10
2 W obec pozostałych jednostek
inne zobowiązania -fin
a
ansowe
0.00
0.00
z tytułu dostaw i usług, o
b
240,95
0.00
okresie wymagalności:
do 12
miesięcy
240,95
0.00
powyżej 12
0.00
0.00
miesięcy
z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i innych
świadczeń
c
0.00
749.10
d
z tytułu wynagrodzeń
0.00
0.00
e
inne
0.00
0.00
0.00
0.00
3 Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
0.00
20175.23
II
1 Ujemna wartość firmy
0.00
0.00
0.00
20175.23
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
a
długoterminowe
0.00
0.00
b
krótkoterminowe
0.00
20175.23
P asywa razem
1734
22347.23
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III. Informacja dodatkowa
INFORMACJA DODATKOWA

1 a Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z siedzibą w Myślenicach, ul.
Leśna 13a
została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kraków- Śródmieście pod nr KRS
0000314641.

1 b

Przedmiotem działalności Fundacji jest działalność pożytku publicznego w
zakresie określonym w art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 a w szczególności w zakresie:
- Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocji i organizacji wolontariatu.

2 Sprawozdanie obejmuje okres działalności od stycznia 2009 do grudnia 2009.
3 Sprawozdanie roczne za rok 2009 sporządzono przy założonym kontynuowaniu
działalności przez Fundację, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

4

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i
pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu
sporządzenia sprawozdania finansowego:
I Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono
następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości:
a Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: Środki trwałe ewidencjonowane są
według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Na dzień bilansowy wyceniane są
według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo też według wartości
przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o
wartości do 3.500 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł
amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według
stawek przewidzianych w załączniku do ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U.1993, nr 106 z późn. zm.),
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg
według cen nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
b Należności i udzielone pożyczki ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na
dzień bilansowy wg kwoty ącej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych.
Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na
dzień bilansowy wyceniane są wg wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy
aktualizacyjne.
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c Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy
wyceniane są wg kwoty wymagającej zapłaty
d ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i tak też są wyceniane na dzień
bilansowy.
II wyniku finansowego netto. Przychód z działalności statutowej stanowią składki,
darowizny i inne przychody określone statutem Fundacji. Przychód może być też
stanowiony przez nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności za poprzedni rok
obrotowy, jeżeli nie powiększył on funduszu statutowego.
Koszty w Fundacji ewidencjonowane są w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym
dla potrzeb projektów finansowanych ze środków wewnętrznych.
III Sposób sporządzania sprawozdania finansowego:
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym.
DODATKOWE INFORMACJE OBJAŚNIENIA
I Objaśnienie do bilansu
1 AKTYWA
a aktywa trwałe ujęte są w bilansie w wartości netto i wynoszą 0.00 zł
stan aktywów trwałych stanowią rzeczowe aktywa trwałe o wartości
pomniejszone o wartość umorzenia
b aktywa obrotowe stanowią środki pieniężne znajdujące się na trzech rachunkach
bankowych w ING Bank Śląski.
2 PASYWA
a Fundusze własne wynoszą
b zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą z tego zobowiązania
krótkoterminowe z tytułu:
- zobowiązania publiczno - prawne - 749,10
Kwoty powyższych zobowiązań zostały uregulowane zgodnie
z terminem płatności - w miesiącu styczniu 2010 roku.
c rozliczenia międzyokresowe
II Objaśnienia do rachunku wyników
A Przychody
1 Przychody z darowizn -1665,29
2 Przychody z dotacji:
- Program Operacyjny FIO - 37864,00
- Fundusz Organizacji Pozarządowych MIKRO- 29784,77 (+20175,23 zaksięgowane
jako przychody przychody przyszłych okresów)
B Koszty
- zużycie materiałów i energii - 2225,13
- amortyzacja - 13119,60
- usługi obce - 10686,88
- wynagrodzenia - 38106
− ubezpieczenia społ. i inne 1985,68

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
ul. Leśna 14c, 32-400 Myślenice
NIP: 6783068163

- pozostałe koszty rodzajowe – 3230,92

5

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych

6 a Fundacja nie zatrudnia pracowników .
6 b Fundacja wypłaciła wynagrodzenia na podstawie umów cywilno - prawnych
W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości , które
wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
jednostki. Fundacja ujęła w księgach handlowych komplet zdarzeń, które mogłyby
rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową. Przyjęte przez Fundację
zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami
rachunkowości.

7 a Fundacja nie podjęła wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.
2) Nie występują jednostki powiązane z Fundacją.
3) Nie występują wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych.

8 Nie wystąpiły połączenia z innymi podmiotami.
9 Nie wystąpiły zdarzenia mogące mieć wpływ na kontynuowanie działalności przez
Fundację

10

Wszelkie informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej,
finansowej i wynik finansowy jednostki zostały przedstawione.

P o d p i s k i e r o w n i k a je d n o s tk i
P o d p i s o s o b y z a tw i e r d z a ją c e j s p r a w
........................................... ............................
............................................................

