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w
Dla Fundator6w Iiundacji Reporter6w, Centrum Wspierania Dziennikarstwa
Europie Wschodptiej
Zawvier dzenie s$rawozdania fi nans owego

iaLgg4roku o rachunkowo6ci [tekst jednolity
ejszymi zmiarramiJ Zarz4d jest zobowi4zany
a finansowego daj4cego rzetelny i jasny obraz
na koniec roku obrotowego oraz wyniku
finansowego za tQn rok'
do dzialalnoSci
Przy sporz4dzanipr sprawozdania finansowego przyjqte zostaty odpowiednie
runaacji zasady rachunkowo6ci, kt6re stosowane byty w spos6b ciagty.
przyjqto, zew dai4cei
Przv wycenie ak$w6w i pasyw6w oraz ustalaniu wyniku finansowego
statutow4'
rie p."..ia ziet.p!'zyszloSci Fundacja bqdzie kontynuowa6 dzialalnosc
zysk6w i strat oraz
zalaczone sprawc,zdanie finansowe skladaj4ce sig z bilansu, rachunku
i
informacji aoaaitowej, zostalo sporz4dzone zgodnie - z Ustaw4 o rachunkowoSci
przedstawione w niniejszym dokumencie w nastqpuj4cej kolejnoSci:
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Informacie o Funtlacii
rania Dziennikarstwa

w

Europie Wschodniej

a Sp6tki mie6ci siq w Warszawie p,rzy ulicy
ialnego Repertorium A Nr 3601/20L0; wpisana
jest do Rdjestru Przedsiqbiorc6w pod numerem KRS 0000367L30. Wpisu dol<onal S4d
Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru ll4dowego
w dniu 05 pafdziernika 2010 r.
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Cele

statulowe Fundacji, to

t.

Utrzymanie ir,ozw6j standard6w dziennikarskich w zakresie problematyki praw
publicznego;

2.
3.

4

i'ffi:],

nauk{'wy
Rozwi;{an
dzialdlno

:ffi :ffi ifllffi:

i m e di 6w;
szechnianie wiedzy o badaniach
munikowania;
zagranicznymi Srodowiskami zwi4zanymiz
dziennikarstwa;

J.

cieli Srodk6w masowego komunikowania w kraju i za granica;
lno56 organizacyjnai programowa w Srodkach masowego przekazu;
6. Dz
7. Dzia lno56 organizacyjna i programowa w zakresie wykorzystywania nowych
gii inlbrmacyjnych w dziennikarstwie;
tech
B. Dzia lno56 na rzeczpraw czlowieka orazptzeirzysto$ci i uczciwoSci w 2yciu
publ
wani inicjatyw edukacyjnych i badawczychw zakresie problema\rki
9, Pode
dziennikarskich, praw czlowieka, korupcji.

o

o
o

o

Fundacja

uje swoje celeprzez;

1.

rnie i finansowanie:

Orga

stypendi6rru i nagr6d dla os6b realizuj4cych cele Fundacji;

,----- ^-r!---^I--dziennikarstwa
konferendii, warsztat6w, seminari6w i sympozi6w -z zakresu
inny
specjalistl'cznego i masowego komunikowania w kraju i za granic4 oraz innych
-:- -:- - -^:-.^-.-----:
tendencjami w zakresie
z najnowszymi r^-l^-^:^-.i.
przedsiqrJyziqd umo2liwiaj4cych zapoznanie siq
edukacji dziennikirrzy;
dziennikarstw
w tym z zakresu dziennikarstwa
spo}ecznej, wtym
dziedzinie komunikacji spolecznej,
prac bad
bad{,wczych'w
'w dziedzinie
specjalis$rcznegoi
dzialalnoKci szkol:niowej zakresie okre6lonym celami Fundacji;
publikacji naukovrych i popularno-naukowych z zakresu komunikowania masowego;
stacji radiowych oraz telewizyjnych i prowadzenia dzialalnoSci programowej o profilu

edukacyjnLym;

dzialalno$cinarzeczupowszechnienia i obronywolnoSci ipraw czlowieka oraz swob6d
obywatefs;kich, a tak2e dzialania wspomagaj4ce rozw6j demokracji;

w Europie wschodniej
Fundacja RePor r6w, Centrum Wspierania Dziennikarstwa
g'"d"i" 20n f,
rns owe za r okobrotowv zakoticzony St
wozdanie

4

z Polski
\arzeczrozwijania kontakt6w i wsp6lpracy miqdzy dziennikarzami
dzialal
i
Polsce
w
organizacjami
izzagra
; utrzyrnywanil kontakt6w z pokrewnyrni
zagranic4;
i komputerowych baz danych'
z. Prowadz eriie i udostqpnienie zbior6w dokument6w
i udzielanie pomocy dziennikarzom w sprawach
3. ;;;-;;tri.l"i*#.ncji

indywidualnYch.
form komunikowania dla os6b
4. Tworzenie i' prowarizenie
r'--- --;;;" portali internetowych i innych
!
'
utworzenla 'wlasnego medium'
rnpdi6w instruktazu
insl
zainteresofivanych ltematyk4 medi6w,
,- !^ ^L - ^, gii
diainych z wykorzvstani em nowvch te ch no'l o
;e
;16,"
ffi
;
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administrA
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acJaml spotecznymi i innymi jednostkami i oso'bami

esowanie celami Fundacji'

jej trwania jest nieograniczony'
Zgodnie z erktem zalozycielskim Fundacji czas

u Sp6tki bYt:

a)Spra}rz4dzoneprzyza|ozeniumo2liwollcidalszej
kont}platnej,nieodp}atnejipo2ytkupubliicznego.
b)Wszylsprawozdaniufinansowyms4wykazanew
ztotyc

c)WskJtrznejednostkiorganizacyjnesporz4dzaj4ce
- organizacja nie sporz4dza spr;rwozdania
samo
nie

z zal4cznikiem do t ozporz4dzenia

uX,5?;';';,X''ijluT;11';!,i1,:^lJi",'"X
nieodplatn4 i pcl2ytku publicznego'
wszystkie osi4gniqte
Zgo{nie z zasad4 memorialu rundacja ujrnuje w ksiqgach
pizylchody i hoszty, zvn4zanez tymi przychodami'
,

e)
-r

Fundacja
Sprawozdanie
Wprowadzenie

3.

Istotne

a)

r6w, Centrum Wspierania Dziennikarstwa w Europie Wschodniej
3l erudnia 2012r"
za rok ob
)

y rachunkowo6ci

Rzecfowe aktywa trwale, wartoSci niematerialne i prawne
rawne wyceniane s4 wedlug cen nabycia lub
pisy arnortyzacyine lub umorzeniowe oraz

Cenq nabycia lub kor;zt wytworzenia Srodka trwalego powiqkszaj4 koszty jego ultlpszenia.

Srodki trwhle w budowie wyceniane s4 w wysoko6ci og6lu koszt6w pozostaj4cych w
bezpoSredriim zwiE:zku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z
tytulu trwair:j utraty wartoSci.
przypadl<u zmian technologii produkcji, przeznaczenia
uZywania hlb innych przyczynpowoduj4cych trwal4 utratQ w
skiadnika v{tarto6ti niematerialnych i prawnych dokonywany
warto66 w dliq2ar pozostatych koszt6w operacyjnych,

a

W

z

lub
ich

4. Przy ustalaniu okresu amortyzacjii i rocznej

ekonorniczn ei u|yteczno6ci 5ro dka trwalego
prawnych. Poprawno6 ( przyiqfi cb okres6w

wejweryfikacji.
Srodki trw{'te w buclowie oraz grunty nie s4 amortyzowane'

b)

Nalqiino5ci

ej zaplaty, z zachowaniem zasady

ostro2nej
pomniej szeniu o odpisy aktualizujqce.
wyceny przy uwzglqdnieniuL stopnia
konanie odpisu aktualizuj 4cegol

ji

cen nabycia lub rzeczywistych koszt6w ich
zedaiy netto.

Do aktyw6,w pieniq2nyct- zalicza siq aktywa
walut obcyich i dewiz.

e)

w formie krajowych Srodk6w platniczych,

Czyil.ne rozliczenia migdzyokresowe koszt6w

Czynne rbz[czenia miqdzyokresowe koszt6w dokonywane s4
p o ni e s i o n1f

w

(
odniesieniu

ch koszt,6w dotycz4cych przys zlych okres 6w sprawo zdaw czy ch'

do

apiry czlnnych r ozliczefi miqdzyokresovuych koszt6w nastqpuj4 stosownie do uplywu
.r"in- Czas i spos6b rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych koszt6w z

b

zachowaniem zasady ostroZnej wyceny.
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Wprowadzenie (r:d.)
-usze statutowe

0

Fundusz stlLtutowy wykazywany jest w wysoko6ci okre6lonej
Fundacj i i'vrTpisanej w Kraj owym Rej estrze S4dowym,

siq
Rezerwy
. pewne iub

w uzasadnionej,

w

akcie zatoi:ycielskim

wiarygodnie oszacowanej

dr,r2ym stopniu prawdopodobieristwa przyszle zobowi4zania, kt6rych
t*otq nf,czna w spos6b wiarygodny oszacowa6, aw szczegSlno6ci na straty z transakcji
gospodfrczych w toku, w tym z t5rtulu udzielonych gwarancji, porqczert, operacji

o

skrrtk6w to cz4cego si q p o stqp owani a s 4d owe go ;
przy szld, zob owi4zani a s powo dowane re strukturyzacj 4, ieheli na

kred

pod

stawi e o drqbnych

przepisd'w jednostka jest zobowi4zana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej
sprawie wi424ce umowy, a plany restrukturyzacii pozwalaj4 w spos6b wiarygodny
o s zac

h)

o#ir6 warto

56 ty

ch przy sztych zob owi 4zari'

Zobriwi4zania

Zobowi4zalria wykazywane s4 w kwocie wymagai4cej zaplaty.

i)

Bieinerozliiczeniamiqdzyokresowekoszt6w

Bierne rbzliczenia miqdzyokresowe koszt6w dokonywane sA w wysokoSci
prawdopodobnych zobowi4zari przypadaj4cych na biei4cy okres sprawozdawczy
stki przez kontrahent6w jednostki, gdy kwotq
wiarygodny,
e24c4 dzialaln o 5 c i 4, pr zy szly ch Swi ad cz e ri na
merytalnych, a tak2e przyszlych Swiadczeri
oszacowad, mimo 2e data powstania
moZna
kwotq
wobeC lrieznanych os6b, kt6rych
zobowilzania nie jest jeszczeznarra,w tym z tytulu napraw gwarancyjnych i rqkojmi za
sprzed rne pro dukty dlugotrwalego u2ytku.
Odpisy biennych rozliczeft miqdzyokresowych koszt6w nastqpuj4 stosownie do uplywux
.r"ru. Czds i sposr5b rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych koszt6w, z
zachowaniem zasady ostro2noSci.
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Wprowadzenie (

i)

Wschodniej

Rozlid:zeniarniqdzyokresoweprzychod6w

Rozliczenia miqdzyokresowe przychod6w dokonywane s4 z zachowaniernr zasady
ostro2nej wyr:eny i obejmuj4 w szczeg6lno6ci:
. r6wnowal1to56 ol.rzymanych lub naleZnych od kontrahent6w Srodk6w z tytulu
nastqpnych okresach sprawozdawczy ch;
owanie nabycia lub wyt'worzenia Srodk6w

h w budowie oraz prac rozwojowych, je2eli
zaj4 one kapital6w wlasnych. Zaliczone do
w kwoty zwiqkszaj4 stopniowo pozostale
pis 6w amorLyzacyjnych lub umorzr-'niowych

.

.

zwojowych sfi nansowanych z tych fu 6del;
wario66 $rzyjqtych nieodplatnie, w tym takZe w drodze darowizny, Srodk6w trwatych
Sioif.O- tt*ity.h oraz warto6ci niematerialnych i prawnych.Zaliczone do
w
yoiliczefi miqdzyokresowych przychod6w kwoty zwiqkszaj4 stopniowo pozostale
przychody operacyne, r6wnolegle do odpis6w amortyzacyjnych Iub umorzeniowych
nycn ri prawnycn;
vch;
trwalych lub warto6ci niematerialnych
od
fiirmy.
uJemna

dy z dzialalno6 ci statutowei

k)

)
przlpisami I
donacje, usli
przVchody

l)

otrzymane zgodnie z
' Darowizny, dotacje'

"j
pr
ne

Przychody zdzialalno6cipo2ytkupublicznego

przychody I dzialallo6ci po2ytku publicznego obejmuj4 w szczeg6lno6ci Srodki otrzymane
zgodnie z pfzepisami prawa, zgodnie ze statutem organizacji'

m)

KosztrY dzialalno6ci

ialem na dzialalno5d statutowA odplatn4,
dzialalno

n)

5

ci Fundacj a przeznacza n;r p okryci

e

Zmial[y zasad (polityki) rachunkowo6ci

W roku obrlotowym 2012 Fundacja nie dokonala zmian zasad lpolityki) rachunkowo6ci, w
tym metod ftroyce.ty oraz z,miansposobu sporz4dzania sprawozdania finansowego'
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2012
A

Przvchodv z dz alalnoSci statutowei

I

ildadki brutto

II

Inne przychody olrreSlone statutem

B

Kosztv realizac

c

r

237 379,81

64296,61

0,00

0,0c

reSlone statutem

zadaf statutowvch
Wynik finansoryy na dzialallnoSci statutowei (wielkoSC dodatnia lub
riemna) fA-B)

D

Kgsz\r adminis[racyine

7

Zu2vcie materialdw i energii

z

Jslugi obce

3

Podatki i onlatv

4

Wynagrodzenia rraz ubezpieczenia sooleczne i inne Swiadczenia

5

AmorWzacia

0,00

64296,67

235 035,54

29240,3L

2344.27
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273t,93

17r.95
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00c
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Dodatkowe inf(rrrmacie i objaf nienia

L

Warto6ci lniematerialne i prawne - zmiany w ci4gu roku obrotowego
Nie wystqpp.j4.

2.

Rzeczowd aktywa trwale - zmianyw ci4gu roku obrotowego
Nie wystqpu.j4.

3.

Naleino6gidlugoterminowe
Nie wystqppj4.

+.

Inwestyciil dlugoterminowe

okresowe
Nie wystqppj4.

6.

Zapasy rzeczorych aktyw6w obrotowych
Nie wystgpptj4.

7.

Nale2noSbikr6tkoterminowe
grudnia 2012 roku vvynosz4: 4.627,66 PLN, w
.5oo,oo PLN;
7,66 PLN,

8.
e Fundacji

o
9.

wyniosly 31..174,98 PLN, wtym:

B PLN

wkirsie - 1.000,00 PLN.

Kr6tkoter minou'e rozliczenia miq dzyokresowe
Nie wystqpuj4.

rI

(;rlv

p

Fundacja Repo
Sorawozdanie

, Oentrum Wspierania Dziennikarstwa w Europie Wschorlniej
nsowe za rok obro
3L grudnia 20L2r.

11

Wniesiony
fundusz
zaloiycielski

250,00

Michal Maiewski
Pawel Reszka

LL.

25

0,00

Wynikfinbrnsowy' netto
Nadvry2ka l<oszt6w nad przychodami w kwocie 32.270,43
koszt6w dzialalno6ci statutowej w 2013 roku.

L2.

Zob owi4zlrnia

zl zostanie odniesiona

do

kr6tkoterrninowe i fun dusz e sp e ci aln e

Na dzieri 3L grudnia 2012 r. zobowi4zania kr6tkoterminowe wyniosly 67.013,117 PLN, w

6.836,40 PLN;
z t5rtulu:

4 -B.494,O0PLN;
-8 - 128,00 PLN;
zdrowotnej - 2.991,09 PLN,
/dzielo - 48.563,58 PLN.

13.
Nie wystqpitj4.

14. Rozlicze4i

a miqd

zyokresowe

Nie wystqpuj4.

15.

Zyski i st4raty nadzwyczajne
Nie wyst4pily.

, Centrum Wspierania Dziennikarstwa w Europie Wschoclniej
3L grudnia 2012r.
e za rok obrotowy za

tr'undacja
ozdanie
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1,6. Podatek
ndacji zrrstaly przeznaczone na cele statutowe, kt6re korzystaj4 ze zwolnienia
Dochody
na podsta e art.l7 ust.1, pkt. 4 ustawy od podatku dochodowych od os6b prawnych. Z
netowane wvdatki na kwotq 674,53 zl, naliczono podatek dochodowy
uwa$ na n

it2B,00 zl.

wwyso

kontrole ksi4g rachunkowych i rozliczeft
oku, w kt6rirm zlo2ono deklaracje podatkowe
podatku \Nrazz karami i odsetkami. W opinii
uj4ce na mo2liwo56 powstania istotnych

L7.

cel6w statutowych

Real

nie zasiqgu nagrody konkursu ,,Reporterzy dla Reporter6w", jedYnego
konkurs dziennikarskiego dla reporter6w z kraj6w Partnerstwa Wschodniego'
promor:yjne

i

atrakcyjne nagrody finansowe spowodowaly

zgloszefi ponad 300 prac).

trwania projelitu Nagrody

W

Dziennikarskiej

duL24 liczbq

Partnerstwa Ws,chodniego

dla Reporter6w" w 20L2 r.:
nikarzy z Ukrainy, Bialorusi, Moldowy, Azerbeid?anu, Gruzji przyjechalo do
istyczne warsztaty;
Polski na
i wydawc6w z Polski zaangazowanych bylo od czerwca do grudnia w
- L2 rep
meryto ::zn4 obslugQ warsztat6w (wyklady, zajqcia praktyczne];
-doko It<uriu zgloizono 325 prac przygotowanych przez !42 autor6w z kraj6w
Partne
- autorz

,,Reporte

-24

(l2o/o),

G

-wwl
rosyjski
Konkurs

6%) lub angielski (24o/o);
inanso'wany zostal z grantu MSZ ,,Dyplomacja publiczna 2012"

ryanie krntakt6w z reporterami z kraj6W Partnerstwa Wschodniega, poprzez
e sieci (networku) dziennikarzy zaangahowanych we wsp6lpracQ 7t Fundacj4
two
Reporte w. D o clzialan zwi 4z anych z N agro d4 D ziennikarsk4 P artne rstwa Wsr cho dni e go
w 20L2 zaanga.howano reporter6w, kt6rzy weszli w kontakt z Fundacj4 w roku 2011
dziennikarze ze Wschodu
[,,zaklad rwo(i-" od pierwszego kontaktu z Fundacj4
utrzyrnu z ni4 kontakt przezwsp6lne szkolenia i serwis spoleczno6ciowy)'
U

-

ze Wschodu

w sprawach, w jakich nie mogq

ch krajach: warsztaty po6wiqconLe ochronie

orzystania ze specjalistycznych traz danych

rend6w

w

finansowaniu

niezaleZnego

dzienniltjrrstwa, CAR (computer assisted reporting), organizacji dzienrrikarskiego
networlirr i wchc,dzenia w struktury podobnych europejskich organizacji [warsztaty dla
reporter]6w z Bialorusi, grudzieri 20L2 r)DoradzJnie w adviiory board fundacji European Fund for Investigative f ournalism,
b^ r^ri.

Fundacja
wozdanie

o

Start pro
Niemiec

, (Jentrum Wspierania Dziennikarstwa w Europie Wschodniej
nsowe za rok ob
zakoriczonv 31
nia2012r.
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dziernnikarskiego prowadzonego wsp6lnie z Fundacj4 Wsp6tpracy Polsko-

(FWPN): edukacja dziennikarzy Sledczych z Ukrainy, integracja z
reportera i z Polski. Trzydniowe warsztaty pod haslem,,Jak dobrze sprzerlad aferq"
2012r.).
[w

18.

Zdarzen po dniu bilansowym
Po dniu bi
do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miafy miejsca
istotne zd.l,t:zenia wplywaj4ce na syruacjq maj4tkow4 i finansow4 Fundacji na dzieri
bilansowy.

t9.
ach um6w o pracq, a cele statutow: realizuje

20. Wynagrodzenie Zarz4du
Zarz4d nie fobiera wynagrodzenia,

2L.

Transakcje z wchodz4cymi w sklad organ6w zarzqdzai4cych i nadzorui4cych
Nie wyst4piily.

22.

Wynagroflzenie bieglego rewidenta lub podrniotu uprawnionego do badania
sprawo z dari finans orvych
SprawozdapLie Fundacji nie podlega badaniu przez bieglego rewidenta.

23.

Pozostale ujawnienia
Nie om6wione w niniejszej informacji dodatkowej zagadnienia, okre6lone w zal;trczniku nr
1 do Ustawi,' o rachunkowo6ci, nie wyst4pity w roku obrotowym.

2u05
Wojciefh Cie6la
Prezes Zarzadu

lligence Sp. z o.o.

fl 5 !-uT.
warszawa,

miot odpowiedzialny za
\prowadzenie ksi4g
rachunkowvch

i.

tt tT' 20L3 r.

2013

! 5 LUI, ?013

