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Fundacja Reporterów, Centrum Wspierania Dziennikarstwa w Europie Wschodniej !
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy  
zakończony 31 grudnia 2011 r. !!
Dla Fundatorów Fundacji Reporterów, Centrum Wspierania Dziennikarstwa w Europie 
Wschodniej !
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego !
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - 
Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zarząd jest zobowiązany zapewnić 
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej Fundacji na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok. !
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności 
Fundacji zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.  !
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się 
przewidzieć przyszłości Fundacja będzie kontynuować działalność statutową. !
Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji 
dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym 
dokumencie w następującej kolejności: 
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Wprowadzenie  !
1. Informacje o Fundacji !

• Fundacja Reporterów, Centrum Wspierania Dziennikarstwa w Europie Wschodniej powstała 
22 czerwca 2010 r. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ulicy Kopińskiej 27 lok.24. !

• Fundacja powstała na mocy aktu notarialnego Repertorium A Nr 3601/2010; wpisana jest do 
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000367130. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla 
m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 05 
października 2010 r.  !

• Cele statutowe Fundacji, to !
1. Utrzymanie i rozwój standardów dziennikarskich w zakresie problematyki praw 

człowieka, korupcji, przejrzystości życia publicznego; 

2. Inicjowanie i wspieranie idei rzetelnego, bezstronnego, uczciwego, odpowiedzialnego, 
profesjonalnego, apolitycznego dziennikarstwa i mediów; 

3. Inspirowanie badań oraz studiów i upowszechnianie wiedzy o badaniach naukowych w 
zakresie masowego komunikowania; 

4. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z 
działalnością edukacyjną w zakresie dziennikarstwa; 

5. Skupienie wokół idei Fundacji naukowców, dydaktyków, dziennikarzy, wydawców, 
właścicieli środków masowego komunikowania w kraju i za granica; 

6. Działalność organizacyjna i programowa w środkach masowego przekazu; 

7. Działalność organizacyjna i programowa w zakresie wykorzystywania nowych 
technologii informacyjnych w dziennikarstwie; 

8. Działalność na rzecz praw człowieka oraz przejrzystości i uczciwości w życiu 
publicznym; 

9. Podejmowani inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki standardów 
dziennikarskich, praw człowieka, korupcji. 

• Fundacja realizuje swoje cele przez: !
1. Organizowanie i finansowanie: !

o stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji; 
o konferencji, warsztatów, seminariów  i sympozjów z zakresu dziennikarstwa 

specjalistycznego i masowego komunikowania w kraju i za granicą oraz innych przedsięwzięć 
umożliwiających zapoznanie się z najnowszymi tendencjami w zakresie edukacji 
dziennikarzy; 

o prac badawczych w dziedzinie komunikacji społecznej, w tym z zakresu dziennikarstwa 
specjalistycznego; 

o działalności szkoleniowej  zakresie określonym celami Fundacji; 
o publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu komunikowania masowego; 
o stacji radiowych oraz telewizyjnych i prowadzenia działalności programowej o profilu 

edukacyjnym; 
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o działalności na rzecz upowszechnienia i obrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 

o działalności na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między dziennikarzami z Polski i z 
zagranicy, utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami w Polsce i zagranicą; 

2. Prowadzenie i udostępnienie zbiorów dokumentów i komputerowych baz danych. 
3. Podejmowanie interwencji i udzielanie pomocy dziennikarzom w sprawach indywidualnych. 
4. Tworzenie i prowadzenie portali internetowych i innych form komunikowania dla osób 

zainteresowanych tematyką mediów, instruktażu utworzenia własnego medium, prezentacji 
własnych materiałów medialnych z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych. 
Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, z wszelkimi przedstawicielami 
administracji i władzami, organizacjami społecznymi i innymi jednostkami i osobami 
fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji. 

!
• Zgodnie z aktem założycielskim Fundacji czas jej trwania jest nieograniczony.  !
• W okresie obrotowym członkiem Zarządu Spółki był: 

Wojciech Cieśla - Prezes Zarządu  !
2. Sprawozdanie finansowe  !

a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z 
późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego. 

b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości. 

c) Wszystkie kwoty przedstawione w sprawozdaniu finansowym są wykazane w złotych 
polskich. !!
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3. Istotne zasady rachunkowości !
a)Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne !
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości.  !
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. !
Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w 
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości. !
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania 
lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika 
wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar 
pozostałych kosztów operacyjnych.  !
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej 
stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz 
składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek 
amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. !
Środki trwałe w budowie oraz grunty nie są amortyzowane. !
b)Należności  !
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, 
i wykazuje w wartości netto, czyli po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. 
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia 
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.  !
c)Zapasy !
Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia  lub rzeczywistych kosztów ich 
wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.  !
d)Aktywa pieniężne !
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut 
obcych i dewiz.  !
e)Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów !
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych 
kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. 
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. 
Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem 
zasady ostrożnej wyceny. !
f) Fundusze statutowe !
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Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości określonej w akcie założycielskim Fundacji i 
wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. !
g) Rezerwy na zobowiązania !
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. !
Rezerwy tworzone są na:  
• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę 

można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji 
gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji 
kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego; 

• przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie 
wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować 
wartość tych przyszłych zobowiązań. !

h) Zobowiązania  ! !
Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. !
i) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów !
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających w szczególności:  
• ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę 

zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny, 
• z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz 

pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec 
nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania 
nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane 
produkty długotrwałego użytku.  !

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu* czasu. 
Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem 
zasady ostrożności. !!!!!!!!!!!
j) Rozliczenia międzyokresowe przychodów !
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny i obejmują w szczególności:  
• równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, 

których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych; 
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• środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w 
tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych 
ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych 
przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do 
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac 
rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł; 

• wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w 
budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do 
rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody 
operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków 
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; 

• ujemną wartość firmy. !!
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BILANS  !

!  !!

!  !!!!

!

Noty 31.12.2011

A Aktywa trwałe 0,00

I Wartości niematerialne i prawne 1 0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe 2 0,00

III Należności długoterminowe 3 0,00

IV Inwestycje długoterminowe 4 0,00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 0,00

B Aktywa obrotowe 37 167,26

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 6 0,00

II Należności krótkoterminowe 7 5 677,24

III Inwestycje krótkoterminowe 8 31 490,02

1 Środki pieniężne 31 490,02

2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00

C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 0,00

Aktywa razem 37 167,26

Noty 31.12.2011

A. Fundusze własne 33 324,43

I Fundusz statutowy 1 0 1 000,00

II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00

III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 32 324,43

1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 1 1 32 324,43

2 Nadwyżka kosztów nad przychodoami (wielkość ujemna) 1 1 0,00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 842,83

I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00

II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1 2 3 842,83

1 Kredyty i pożyczki 0,00

2 Inne zobowiązania 3 842,83

3 Fundusze specjalne 0,00

III Rezerwy na zobowiązania 1 3 0,00

IV Rozliczenia międzyokresowe 1 4 0,00

1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00

Pasywa razem 37 167,26

                                 
Wojciech Cieśla 
Prezes Zarządu 

!
                                  
Estelligence Sp. z o.o. 
Podmiot odpowiedzialny za  
prowadzenie ksiąg 
rachunkowych
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT !

!  !!!!!!!!!!

2011
A Przychody z działalności statutowej 64 296,67
I Składki brutto określone statutem 0,00

II Inne przychody określone statutem 64 296,67
B Koszty realizacji zadań statutowych 29 240,31

C
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub 
ujemna) (A-B) 35 056,36

D Koszty administracyjne 2 731,93
1 Zużycie materiałów i energii 170,97
2 Usługi obce 1 938,28
3 Podatki i opłaty 60,00
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00
5 Amortyzacja 0,00
6 Pozostałe 562,68
E Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) 0,00
F Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 0,00
G Przychody finansowe 0,00
H Koszty finansowe 0,00

I
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość 
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 32 324,43

J Zyski i starty nadzwyczajne 0,00
I Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia) 0,00
II Starty nadzwyczajne (wielkość ujemna) 0,00
K Wynik finansowy ogółem (I+J) 32 324,43
I Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00
II Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 32 324,43

!
                                   
Wojciech Cieśla 
Prezes Zarządu 

!
                                  
Estelligence Sp. z o.o. 
Podmiot odpowiedzialny za  
prowadzenie ksiąg rachunkowych
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Dodatkowe informacje i objaśnienia  !
1. Wartości niematerialne i prawne – zmiany w ciągu roku obrotowego !

Nie występują. 

2. Rzeczowe aktywa trwałe – zmiany w ciągu roku obrotowego !
Nie występują. 

3. Należności długoterminowe !
Nie występują. 

4. Inwestycje długoterminowe !
Nie występują. 

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe !
Nie występują. 

6. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych !
Nie występują. !

7. Należności krótkoterminowe !
Należności krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą: 5.677,24 PLN, w tym:  

• zaliczki dla współpracowników - 2.500,00 PLN; 
• rozrachunki z Fundatorami – 327,35 PLN 
• rozrachunki z tytułu dostaw i usług - 2.849,89 PLN !

8. Inwestycje krótkoterminowe !
Na dzień 31 grudnia 2011 r. środki pieniężne Fundacji wyniosły 31.490,02 PLN, w tym: 

• na rachunku bankowym – 30.490,02 PLN 
• w kasie – 1.000,00 PLN. !

9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe !
Nie występują. 

!
!
!
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10. Fundusz statutowy !
Na dzień 31 grudnia 2011 r. Fundatorami byli: 

!
11. Wynik finansowy netto !

Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności Fundacja przeznaczy na finansowanie 
działalności statutowej. !

12. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne !
Na dzień 31 grudnia 2011 r. zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 3.842,83 PLN, w tym: 

• rozrachunki z tytułu dostaw i usług -  3.341,97 PLN; 
• zobowiązanie do Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczki na podatek dochodowy  

PIT-4 –  399,00PLN; 
• zobowiązanie do ZUS tytułem składki zdrowotnej -  101,86 PLN.  !

13. Rezerwy na zobowiązania !
Nie występują. !

14. Rozliczenia międzyokresowe  !
Nie występują. !

15. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku !
Nie dotyczy. 
  

16. Zobowiązania warunkowe !
Nie wystąpiły. !

17. Zyski i straty nadzwyczajne !
Nie wystąpiły. 

Fundatorzy Wniesiony fundusz 
założycielski

Wojciech Cieśla 250,00

Roman Daszczyński 250,00

Michał Majewski 250,00

Paweł Reszka 250,00

Razem 1 000,00
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!!!!
18. Podatek dochodowy !!

!  !
Władze podatkowe mogą przeprowadzić kontrole ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych 
w ciągu 5 lat od zakończenia roku, w którym złożono deklaracje podatkowe i obciążyć 
Fundację dodatkowym wymiarem podatku wraz z karami i odsetkami. W opinii Zarządu nie 
istnieją okoliczności wskazujące na możliwość powstania istotnych      zobowiązań z tego 
tytułu. !

19. Zdarzenia po dniu bilansowym !
Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne 
zdarzenia wpływające na sytuację majątkową i finansową Fundacji na dzień bilansowy. !

20. Zatrudnienie !
Fundacja nie zatrudnia pracowników w ramach umów o pracę, a cele statutowe realizuje Zarząd 
fundacji. !

21. Wynagrodzenie Zarządu  !
Zarząd nie pobiera wynagrodzenia. !

22. Transakcje z wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących !
Nie wystąpiły. 

!
23. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych !
Sprawozdanie Fundacji nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 

!
!

31.12.2011
Zysk/(Strata) brutto 32 324,43
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania 
przychodów: 2 258,68
   koszty reprezentacji - gastronomia 2 258,68
Dochód 34 583,11
Dochody wolne od podatku na podstawie art..17 ust.1 
pkt 4 Ustawy 34 583,11
Podstawa opodatkowania 0,00
Podatek 0,00
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!
24. Pozostałe ujawnienia !

Nie omówione w niniejszej informacji dodatkowej zagadnienia, określone w załączniku nr 1 do 
Ustawy o rachunkowości, nie wystąpiły w roku obrotowym.  !!!!!!!!

                                   
Wojciech Cieśla 
Prezes Zarządu 

!
                                  
Estelligence Sp. z o.o. 
Podmiot odpowiedzialny za  
prowadzenie ksiąg 
rachunkowych

Warszawa, 31 marca 2012 r.


