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FUNDACJA GAZETY WYBORCZEJ 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane identyfikujące Fundację

1.1
Nazwa Fundacji

Fundacja Gazety Wyborczej

1.2
Siedziba Fundacji

00-732 Warszawa ul. Czerska 8/10

1.3
Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Siedziba sądu :   Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Data 04.12.2018

Numer Rejestru: 0000760539
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FUNDACJA GAZETY WYBORCZEJ 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.4

Cele i czas działalności Fundacji 

Podstawową działalnością statutową Fundacji zgodnie ze statutem jest: 
a) działalność kulturalna i oświatowa w zakresie rozwoju edukacji, kultury, 
sztuki, dziennikarstwa i mediów; 
b) integracja środowisk naukowych, dziennikarskich, artystycznych i 
biznesowych; 
c) wspomaganie społecznych inicjatyw w dziedzinie kultury i sztuki oraz 
dziennikarstwa obywatelskiego; 
d) wspieranie rozwoju komunikacji społecznej; 
e) propagowanie i pogłębianie idei wolności słowa, wolnych i niezależnych 
środków masowego przekazu oraz swobodnego dostępu do 
jakościowej i niezależnej informacji; 
f) pogłębianie i promowanie budowy, rozwoju, umocnienia demokracji oraz 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 
g) propagowanie tolerancji, pluralizmu światopoglądowego, przestrzegania 
praw człowieka i obywatela oraz zasad równości i równouprawnienia; 
h) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji 
zawodowej i życiowej; 
i) promocja i organizacja wolontariatu; 
j) działalność charytatywna;

Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Fundacja nie prowadziła działalności

gospodarczej. 

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania działalności przez Fundację.

1.5
Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 4 grudnia 2018 r. do 31 
grudnia 2019 r. Jest to pierwszy okres obrotowy Fundacji od dnia rejestracji.
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FUNDACJA GAZETY WYBORCZEJ 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

          Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości: 

2.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

2.1.1 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 
1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

2.1.2 Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym wynika z zastosowania załącznika nr 
6 do Ustawy o Rachunkowości (Dz. U. z 2019 r.  poz. 351).  

2.2 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 

2.2.1 Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe ujmuje się w księgach według cen ich nabycia  lub 
kosztów poniesionych na ich wytworzenie. 

2.2.2 Wartość początkową środków trwałych powiększają koszty ich ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, 
modernizacji lub rekonstrukcji), o ile spowoduje to podwyższenie ich wartości użytkowej. 

2.2.3 Fundacja stosuje metodę liniową amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
oraz ustala zasady, stawki i okresy amortyzacji, uwzględniając okres użyteczności ekonomicznej 
środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

2.3  Należności i zobowiązania. 

2.3.1 Na dzień bilansowy należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem  
        zasady ostrożnej wyceny. 
2.3.2 Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty. 
2.3.3 Transakcje wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według    
         średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. 
2.3.4 Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po   

obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. 

2.4 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 

2.4.1 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyrażone w walucie polskiej wycenia się na 
         dzień bilansowy w wartości nominalnej, natomiast środki w walutach obcych wycenia się po kursie 
         średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień. 
2.4.2 Powstałe różnice z wyceny zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych. 

2.5 Przychody i koszty 

2.5.1 Przychody z działalności statutowej to wszystkie przychody Fundacji określone w statucie, w tym 
otrzymane darowizny. 

2.5.2 Koszty działalności statutowej to koszty realizacji zadań statutowych związane z celami statutowymi 
Fundacji z wyłączeniem kosztów administracyjnych i finansowych.  

2.5.3 Koszty ogólnego zarządu to koszty administracyjne, które dotyczą obsługi bieżącej biura Fundacji 
takie jak: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz 
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, amortyzacja itp. 

2.5.4 Pozostałe przychody i koszty operacyjne. 

2.
Znaczące zasady 
rachunkowości
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FUNDACJA GAZETY WYBORCZEJ 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2.5.4.1 Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się między innymi: zysk ze sprzedaży majątku 
         trwałego oraz nieodpłatnie otrzymane środki trwałe.  
2.5.4.2 Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczane są między innymi: strata ze sprzedanych   
         składników majątku trwałego, zapłacone kary i odszkodowania. 

2.5.5 Przychody i koszty finansowe. 
Przychody i koszty finansowe obejmują odsetki związane z udzielonymi i wykorzystanymi kredytami 
lub pożyczkami, różnice kursowe, prowizje, korekty wartości inwestycji, a także odsetki od środków 
przechowywanych na rachunkach bankowych, odsetki od lokat bankowych, odsetki od 
nieterminowych płatności, zyski i straty na krótkoterminowych papierach wartościowych. 

2.5.7 Fundacja ujmuje koszty darowizn pieniężnych w rachunku zysków i strat w momencie  przekazania 
środków do dyspozycji obdarowanego. Jeżeli obdarowany nie wykorzysta środków do ustalonego w 
umowie darowizny dnia rozliczenia Fundacja ujmuje prawo do zwrotu jako należność i pozostałe 
przychody operacyjne w okresie, w którym minął termin rozliczenia. 

2.5.8  Przychody i koszty dotyczące nieodpłatnego świadczenia usług reklamowych nie są prezentowane 
w rachunku zysków i strat. 

2.6 Rozliczenia międzyokresowe kosztów 

2.6.1 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z  kosztów 
przypadających na dany okres sprawozdawczy.  

2.6.2  Czynne rozliczenia międzyokresowe obejmują opłacone z góry koszty dotyczące przyszłych 
okresów sprawozdawczych. 

 2.7    Podatek dochodowy 

Fundacja zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzysta ze 
zwolnienia z podatku dochodowego w tej części w jakiej dochód jest przeznaczony na działalność 
statutową. 
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FUNDACJA GAZETY WYBORCZEJ 

Bilans 2019 
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych) 

 Stan na:

AKTYWA 31.12.2019

A. Aktywa trwałe 0,00

B. Aktywa obrotowe 44 168,49

     Należności krótkoterminowe 10 004,00

     Inwestycje krótkoterminowe 34 164,49

Aktywa Razem 44 168,49

PASYWA 31.12.2019

A. Fundusz własny 44 168,49

     Fundusz statutowy 10 000,00

     Zysk netto 34 168,49

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00

Pasywa Razem 44 168,49
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FUNDACJA GAZETY WYBORCZEJ 

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych) 

04.12.2018 -

31.12.2019

A. Przychody  z działalności statutowej 134 561,95

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 134 561,95 

B. Koszty działalności statutowej (89 067,51)

III. Koszty pozostałej działalności statutowej (89 067,51)

C. Zysk (strata) na działalności statutowej 45 494,44 

G. Koszty ogólnego zarządu (11 541,08)

H. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33 953,36 

I. Pozostałe przychody operacyjne - 

J. Pozostałe koszty operacyjne - 

K. Przychody finansowe 216,25 

L. Koszty finansowe (1,12)

M. Zysk (strata) brutto 34 168,49 

N. Podatek dochodowy - 

O. Zysk (strata) netto 34 168,49 
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FUNDACJA GAZETY WYBORCZEJ 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych) 

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. 

Nie wystąpiły. 

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. 

Nie wystąpiły. 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. 

Inwestycje krótkoterminowe 

4.  Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł 

31.12.2019

Środki pieniężne na rachunkach bankowych                34 164,49    

               34 164,49    

  Przychody za 
okres:

 Wyszczególnienie 04.12.2018 - 31.12.2019

  kwota

Przychody razem 134 778,20

z tego:   

Przychody działalności statutowej - darowizny 124 561,95

Przychody działalności statutowej - pozostałe 10 000,00

   

Pozostałe przychody, w tym: 216,25

przychody finansowe - odsetki 216,25
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FUNDACJA GAZETY WYBORCZEJ 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych) 

5.  Informacje o strukturze poniesionych kosztów 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 

W dniu 31 grudnia 2018 r. Agora S.A. jako Fundator przekazała na realizację celów statutowych 
Fundacji kwotę 10 000 zł. 

  Koszty za okres:

 Wyszczególnienie 04.12.2018 - 31.12.2019

  kwota

Koszty razem  100 609,71

z tego:   

Koszty realizacji zadań statutowych 89 067,51

z tego:   

*usługi obce  516,60

*przekazane darowizny na cele kulturalne 81 000,00

*pozostałe  7 550,91

Koszty administracyjne 11 541,08

z tego:   

*zużycie materiałów i energii 131,77

*usługi obce  11 409,31

Pozostałe koszty, w tym:  1,12 

koszty finansowe 1,12 
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FUNDACJA GAZETY WYBORCZEJ 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych) 

Joanna Krawczyk

Prezes Zarządu                                                                

Małgorzata Głaz

Osoba odpowiedzialna za 
prowadzenie księgowości 

Podpisy złożone 
elektronicznie. 

Warszawa, 
03.06.2020 r.
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