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Wprowadzenie do sprawozdania
finansowego za rok 2014

Nazwa i siedziba Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych z siedzibq
00-366\Narszawa, ul. Foksal 3/5

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeh, innych organizacji spolecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej pod numerem

KRS 0000209533 w Sqdzie Rejonowym dla M. St. Warszawie:

Rejestr stowarzyszeh: od 08.02.2002 r.

Reje str pne d si q b iorc6w : 27. 02. 2008
NIP: 526-250-46-03
REGON; 016149296

Przedmiot dzialaln06ci :

Wspieranie wszechstronnego rozwoju spoleczehstwa polskiego, a zwlaszcza dzialalnoSci

kulturalnej, spolecznej, informacyjnej, naukowej i oi;wiatowei.

Celem Stowarzyszenia jest:
Celem Stowanyszenia jest: propagowanie, popieranie i obrona polskiej niezale2nej prasy lokalnej;
podejmowanie przedsiqwzigd w kierunku integracji Srodowisk polskich wydawc6w niezale2nej prasy

lokalnej; podnoszenie poziomu merytorycznego (jakoSci) polskiej prasy lokalnej, dzialalnoSC

naukowa, oswiatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i spottu; dzialalnoS' na rzecz

kooperacji i podejmowania wsp6lnych inicjatyw, majqcych na celu poprawg sytuacii ekonomicznei

wydawc6w polskiej niezale2nej prasy lokalnej; wspieranie rozwoju demokracji lokalnej,

dobroczynno6ci, ochrony zdrowia, propagowanie postaw obywatelskich, wspieranie rozwoiu

Swiadomo1ci ekonomicznej i zwiqzanej z ochronq Srodowiska w6r6d czytelnik6w polskiej prasy

lokalnej oraz wspieranie tych wartoSci i postaw w innych pahstwach, ze szczeg6lnym

uwzglqdnieniem w tym procesie roli prasy lokalnej.

Cele Stowarzyszenia sq realizowane poprzez

1. prowadzi dzialalno66 informacyjnq dotycz7cq polskiej niezale2nei prasy lokalnei, wsp6lpracuiqc w
tym wzglqdzie z wydawcami;

2. wydaje materialy promujqce dzialalnoSi Stowanyszenia oraz wydawc6w polskiej niezaleinej
prasy lokalnej;

3. publikuje materiaty z prac Stowanyszenia w formie biuletynu oraz innych wydawnictw sluiqcych
celom Stowarzyszenia;

4. prowadzi wlasny portal internetowy;

5. organizuje samopomoc kolelehskq, w tym pomoc prawnq;

.)
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6. wystqpuje do wladz z wnioskami dotyczqcymi regulacji prawnych w zakresie kultury i Srodk6w
masowego przekazu;

7. prowadzi dzialalnoSi na rzecz wymiany kulturalnej, sportowej, zdrowotnej, o!;wiatowej, w
szcze96lnoSci pnez organizowanie imprez kulturalnych, koncert6w, wystaw, zawod6w sportowych,
oboz6w wypoczynkowych ;

8. organizuje wymianq doSwiadczeh, dobrych praktyk wydawniczych i dziennikarskich, w
szczegolnoSci spotkania studyjne, konferencje z udzialem wydawc6w idziennikarzy prasy Iokalnej;

9. wspiera inicjatywy, dotyczqce wsp6lnych przedsigwziqd redakcyjnych i wydawniczych.

10. prowadzi dzialalnoSi na rzecz odczyt6w, seminari6w, wyjazd6w studyjnych, praktyk
dzie n n i karski ch i wyd awn i czych ;

11. organizuje szkolenia wydawc6w i dziennikarzy polskiej prasy lokalnej;

12. dba o wysoki poziom prasy lokalnej;

13. wydaje publikacje naukowe, popularno-naukowe, edukacyjne, wspierajqce rozw6j prasy lokalnej
oraz rozw6j nauki, kultury, o'wiaty, kultury fizycznej i sportu z uwzglQdnieniem roli prasy lokalnej w
tym zakresie;

14. organizuje konkurs Local Press, promujqcy teksty i inne materiaty dziennikarskie, ukazujqce siq
w polskich gazetach lokalnych oraz ich witryny internetowe,

15. promuje i wspiera udzial wydawc6w i dziennikarzy polskiej prasy lokalnej w konkursach
dzi e n n i karskich i prasowych ;

16. inspiruje iwspiera przedsigwziqcia majqce na celu poprawq sytuacji ekonomicznej wydawc6w;

17. reprezentuje swych czlonk6w we wszelkiego rodzaju przedsiqwziQciach ekonomicznych
dotyczqcych niezaleZnej prasy lokalnej na zasadzie glosu doradczego lub decydujqcego;

18. prowadzi dzialalnoSd gospodarczq w celu zdobycia Srodk6w dla realizacji cel6w statutowych;

19. wydaje publikacje naukowe, popularno-naukowe, edukacyjne, wspierajqce rozw6j ochrony
Srodowiska z uwzglgdnieniem roli prasy lokalnej w tym zakresie;

20. organizuje szkolenia, dotyczqce finans6w, marketingu i sprzeda2y dla pracownikdw wydawnictw
polskiej prasy Iokalnej;

21. prowadzi dzialalnoSi informacyjnq i edukacyjnq na zlecenie organ6w pahstwowych i
samorzqdowych oraz innych instytucji;

22. prowadzi dzialalnoSi na rzecz propagowania europejskich standard6w przestrzegania praw
cztowieka oraz budowy spoleczehstwa obywatelskiego ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem roli
niezaleZnej prasy lokalnej w tym wzglqdzie;

23. prowadzi wymianq do9wiadczeh i informacji w zakresie spolecznego komunikowania, ze
szczeg6lnym uwzglQdnieniem prasy lokalnej i radiostacji lokalnych, w tym r1wnieZ z niezaleznymi
lokalnymi wydawcami w innych paitstwach;

24. udziela pomocy organizacjom pozarzqdowym oraz organizuje spotkania Srodowisk tych
organizacji z terenu Polski i innych pahstw;

25. udziela pomocy stypendialnej.
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Zarzqd Stowarzyszenia - Rada Wydawc6w
r' Prezes Rady Wydawc6w: Alicja Molenda
/ Czlonek Rady Wydawc6w: Marta Ringart Orlowska
r' Czlonek Rady Wydawc6w: Ryszard Pajura
/ Czlonek Rady Wydawc6w: J6zef Jurecki
r' Czlonek Rady Wydawc6w: Jerzy Kaminski

Komisja rewizyjna:
/ Mateusz Orzechowski
/ Wojciech Walig6rski
/ J6zef Matysik

Stowarzyszenie zgodnie ze swoim statutem prowadzi dzialalno56 statutowq oraz dzialalnoSl,

gospodarczq. Doch6d z dzialalnoSci gospodarczej, innej dzialalnof;ci oraz majqtku Stowarzyszenia

sluZy realizacji cel6w statutowych i nie moze byd przeznaczony do podzialu migdzy jego czlonk6w.

Dzia,lalnoS6 gospodarcza ma charakter pomocniczy lub uzupelniajqcy wzglgdem dzialalno6ci

statutowej.
Stowarzyszenie nie posiada statutu organizacji po2ytku publicznego.

Dochody z dzialalnoSci statutowej Stowarzyszenia sq wolne od podatku zgodnie z ar1.. 17 ust. 1

ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych.

Okres objety sprawozdaniem finansowym:
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.'12.2014 r. Sprawozdanie

finansowe zostalo przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o
rachunkowoSci z po2. zmianami.

Stosowane metody wyceny aktyw6w i pasyw6w:
Stowarzyszenie sporzqdza rachunek zysk6w i strat w ukladzie por6wnawczym.

W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich

tre6ciq ekonomicznq.

Wynik finansowy Stowarzysze nia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiqgniete i

przypadajqce na jej rzecz przychody oraz zwiqzane z tymi przychodami koszty zgodnie z

zasadami memorialu, wsp6lmiernoi;ci przychod6w i koszt6w oraz ostroZnej wyceny. Aktywa i

Pasywa wyceniono wg zasad okre6lonych ustawe o rachunkowoSci-

Srodki trwale
Srodki trwale wyceniane sq wedlug ceny nabycia, bqdz koszt6w poniesionych na ich wytworzenie,

rozbudowq lub modernizacjq, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Srodki trwale umarzane sq

proporcjonalnie do okresu ich uzytkowania, z zastosowaniem jednorazowej lub liniowej metody

amortyzacji. Stosowane stawki amodyzacji odzwierciedlajq planowany okres ekonomicznego

u2ytkowania danego skladnika majqtku, z uwzglgdnieniem limit6w wyznaczonych przez przepisy

podatkowe. W przypadku wyposazenia powyzej 1500 zl, kt6rego planowane u2ytkowanie wynosi
ponad rok stosuje siQ jednorazowe umorzenie i ujmuje w rzeczowych aktywach trwalych.
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Srodki trwale, w cenie nabycia do wartogci nieprzekraczajqcej kwoty okre$lonej w przepisach
podatkowych jako dolna kwota, od kt6rej skladniki majqtku zalicza sig do Srodk6w trwalych, byly
zaliczane do koszt6w zu2ycia materiaN6w w miesiqcu nabycia.

WartoSci niematerialne i prawne
Warto5ci niematerialne i prawne wyceniane sq wedlug cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do
okresu ich u2ytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amoftyzacji.
Warto6ci niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczaJEcej kwoty, okre6lonej w przepisach
podatkowych jako dolna kwota, od kt6rej skladniki majqtku zalicza sig do wartosci niematerjalnych i

prawnych, odpisylvane sq jednorazowo w koszty w miesiqcu nabycia.

f nwestycje dNugoterminowe wyceniono i wykazano w bilansie w cenach nabycia.

Rzeczowe skNadniki aktyw6w obrotowych (materialy, towary) oraz kr6tkoterminowe inwestycje
(przeznaczone do obrotu) * wyceniono i wykazano w bilansie w cenach nabycia.

Nale2no6ci wyceniane sq w kwocie wymagajqcej zaplaty. Nierozliczone na dzieh bilansowy
nale2no5ci w walutach obcych, wyceniane sq po obowiqzujqcym na ten dzieh Srednim kursie
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Nalezno6ci sporne, wqtpliwe bqd2 znacznie przeterminowane obejmowane sq odpisami
aktualizujqcymi ich wartosc. Odpisy aktualizujqce w bilansie pomniejszajq te nale2noSci.

Srodki pienig2ne wyceniono iwykazano w bilansie wedlug warto6ci nominalnej.

Rozliczenia miedzyokresowe bierne dokonywane sq w wysoko6ci prawdopodobnych zobowiqza6
przypadajqcych na okres sprawozdawczy.

Rozliczenia miqdzyokresowe przychod6w obejmujq r6wnowarto6c otrzymanych lub nale2nych
Srodk6w z tytulu realizacji dzia{alnoSci staiutowej (projekt6w) w nastgpnych okresach
sprawozdawczych.
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INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014

Stow arzyszen i a G azet Lo ka I n ych

Rzeczowe aktywa trwale - Srodki trwale i wyposa2enie

Nazwa grupy skladnik6w
majqtku trwalego

Stan na
poczqtek roku
obrotowego

ZwiQkszenia
waftoSci
poczEtkoweJ

Zmniejszenia
WaftoSci
poczEtkowej

Stan na koniec
roku
oDrolowego

. Srodki trwale
urz4dzenia techniczne
irnaczrrnrr I A22,89

. Nisko cenne Srodki

trwale - wyposa2enie 0,00 5 349,59 0,00 5 349,59

Razem I022,89 5 349,59 0,00 13 372,48

Umorzenie rzeczowych aktyw6w trwalych - Srodki trwate i wyposa2enie

Nazwa grupy skladnik6w
majqtku trualego

Stan na
poczqtek roku
obrotowego

Zwiqkszenia
wafto{ci
poczEtkowej

Zmniejszenia
WaftoSci
poczQtkowej

Stan na
koniec roku
obrotowego

. Srodki trwale
urzqdzenta techniczne
imaszyny 0.00 4 477,32

. Nisko cenne Srodki

trwale - wyposazenie 0,00 0.00 5 349,59

Razem I 022,89 0,00 13372,48 5 349,59

Wartoici niematerialne i prawne

Nazwa grupy skladnik6w
majetku trwalego

Stan na
poczQtek roku
oDrolowego

Zwiqkszenia
waftaSci
poczEtkoweJ

Zmniejszenia
WartoSci
poczEtkowel

Stan na koniec
roku
oDrotowego

. lnne warto6ci
niematerialne i prawne 0,00

Razem 98 935,33 0,00 0,00 98 935,33

Umorzenie waftoSci mematerialnych i prawnych

Nazwa grupy skladnik6w
majqtku trwalego

Stan na
poczqtek roku
obrotowego

Zwiqkszenia
waftoSci
poczQtkowej

Zmniejszenia
WaftoSci
poczqtkowej

Stan na koniec
roku
oDrotowego

. lnne warto6ci
niematerialne i

prawne 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 98 935,33
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Podzial nale2no6ci wedlug pozycji bilansu o pozosta{ym na dzieh bilansowy, przewidywanym
umowq okresie splaty

NaleznoSci z tytulu

okres wymagalnoSci

Razemdo 1 roku powyzej 1 roku

stan na

poczEreK

roku
obrotowego

koniec roku

obrolowego

poczEtek

roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

poczqtek

roku
oorotowego

koniec roku
obrotowego

1. dostaw iuslug 536 893,1 4 0,00 536 893,14 48 801,26
2. podatk6w 25 990,54 0,00 37 769,58 104 261,94
3. zaliczki pracownik6w 1 114,18 0,00 0,00 1 114,18 0,00

3. skladki czlon kowskie 1285,00 1525,00 1 285,00
Razem 579 126,45 76 076,80 0,00 78 271,40 579 126,45 154 348,20

Podzial zobowiqzaf wedlug pozycji bilansu o pozostalym na dziefi bilansowy, przewidywanym
umowq okresie splaty

Zobowiqzania z tytulu

okres wymagalnoSci

Razemdo 1 TOKU powyzej 'l roku

stan na
poczqreK

roKu

oDrotowego
koniec roku
obrotowego

poczEreK

roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

poczqtek
roku

obrotowego
koniec roku
obrotowego

1 . kredyt6w i
poZyczek 0,00
2. dostaw i uslug 22785,45 0,00 283 894,68 22 785,45
3. podatk6w 31 940,10 4163,15 0,00 0,00 3't 940,10 4163,15
4. ubezpieczeh
sporecznycn 5 345,00, 0.00 1 884,55 5 345,00
Razem 317 719,33 32 383,60 0,00 0,00 317 719,33 32 383,60
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Rozliczenia migdzyokresowe czynne i bierne

Tytuly

sta na
poczEtek roku
oDrolowego

koniec roku
obrotowego

1.Og6Nem czynne rozliczenia migdzyokresowe koszt6w wg
tytuN6w: 0,00 0,00

a. oplacone z g6ry czynsze z tytulu wynajmowania pomieszczen

b, oplacone z g6ry prenumeraty czasopism i innych publikacji nnn nnn

c. oplacone z g6ry ubezpieczenia majqtkowe i osobowe

d. inne czynne rozliczenia migdzyokresowe koszt6w nnn nnnU.l,/U

2.Og6Nem bierne rozliczenia migdzyokresowe koszt6w wg
tytut6w: 0,00 0,00

a. bierne rozliczenie miedzvokresowe koszt6w \Jr uv

b. inne bierne rozllczenia miqdzyokresowe koszt6w 0;00
:

nnn

Srodki otrzymane i nale2ne na realizacje projekt6w w latach przyszlych ujQto w rozliczeniach

migdzyokresowych przychod6w:

Rozliczenia miedzyokresowe przychod6w

Tytuty

stan na
poczEtek roku
obrotowego

koniec roku
oDrotowego

1. Rozliczenia migdzyokresowe przychod6w (wyszczeg6lnienie

wg tytul6w) 747 514,72 0,00

Projekt NBP

Projekt Philip Moris 46 0;O

Projekt RITA 7 q24 72 0,00

Koszt procesu

lnne RMP
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Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczeg6lnienie
Rok

btezqcy Rok ubiegty
Zyski nadzwyczajne - losowe 0,00
Zyski nadzwyczajn e - pozostale 0,00
Suma 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne - losowe 0,00
Straty nadzwyczajne - pozostale 0,00 o,00
S uma 0,00 0,00

f nformacje o strukturze przychod6w - 2r6dta i wysoko6c

Przychody z dzialalnoSci gospodarczej
Przychody z dzia{alnoSci gospodarczej

Przychody finansowe 't 278,23
Cena sprzedazy akcji i udzial6w
Odsetki od lokat, wklad6w bankowych i78,23
Odsetki od poZyczek

Odsetki od posiadanych papier6w wartoi;ciowych
I nne przychody finansowe

Pozostale przychody operacyjne 6 904,92
Przychody ze sprzeda2y Srodk6w trwalych, Srodk6w trwalych w budowie oraz
wartoSci niematerialnych i prawnych .\nn
Przychody z likwidacji 6rodk6w trwalych
lnne 6 904,92
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Koszty realizacji dziaNalnoSci statutowej
Koszt realizacji projekt6w finansowanych z dotacji Ministerstwa Spraw

Za$anicznych

Koszt realizacji projekt6w finansowanych z dotacji NBP

Koszt realizacji projekt6w finansowanych z dotacji Philipp Morris

Koszt organizacji Local Press

Wklad wlasny do projekt6w

Koszty statutowe administracyjne:
Materialy i energia

Amoftyzacja
Uslugi obce

Wynagrodzenia i pochodne

Pozostale koszty

Informacje o strukturze koszt6w

Koszty dziaNal noSci gospodarczej 391 230,79

Koszty dzialalnoSci gospodarczej 391 230,79

Warto66 ewidencyjna sprzedanych udzial6w i akcji,
stanowiqcych dlugo i kr6tkoterminowe aktylva finansowe

Zaplacone odsetki za nieterminowq regulacjQ zobowiqzah

Odsetki i dodatkowe oplaty od Srodk6w trwalych przejgtych w
leasing finansowy
Zwrot odsetek bankowych zgodnie z umowami dotacyjnymi

Inne koszty finansowe

Strona 10 z 13



Pozostale kosztv 1.73
warto6i netto sprzedanych Srodk6w trwalych, Srodk6w
trwalych w budowie oraz wartoSci niematerialnych i

orawnvch n a\nU.UU

warto6i netto z likwidacji Srodk6w trwalych, warto6ci
niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzef'
mieszczqcych sig w granicach og6lnego ryzyka
qospodarczeoo nnn

Inne 17?

a. Zr6dta zwigkszenia i wykorzystanie funduszu statutowego

b. Rozliczenie wyniku na dziatalno6ci statutowej i gospodarczej

c. Korekta wyniku finansowego roku 2013

Wyszczeg6lnienie

Fundusz

statutowy

z
aktualizacji

wyceny
1 . Stan na poczqtek roku obrotowego 50 022,72
a. zwiQkszenia 0,00 0,00
- z zysKu 0,00 0,00
- tnne 0,00
b. zmniejszenia 0,00 0,00
- pokrycie straty 0,00
- korekta wyniku finansowego - skladki ZUS 0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego 50 022,72 0,00

Wynik na dzialalnoSci statutowej i gospodarczej -96 507,34
w tym:

dzialalnoS6 statutowa -306 647,44
dzialalnoS6 gospodarcza 210 140,10

1. Stan na poczqtek roku obrotowego -378 188,70

a. zwiqkszenia

- tnne nnn

b. zmniejszenia 0,00
- korekta wyniku finansowego za 2013 r. -235 679,46

2. Stan na koniec okresu obrotowego -613 868,16
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W roku 2014 Stowarzyszenie zatrudnialo jednego pracownika w oparciu o umowQ o pracQ. Do

realizacji cel6w statutowych Stowarzyszenie korzystalo z uslug zleceniobiorc6w na podstawie

u m 6w cyw il n o- p r aw n ych.

Za rok 2014 dzialalno66 Stowarzyszenia zamknqla sig wynikiem uiemnym w wysokoSci:
(93.126,47)
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Rozl iczenie gl6wnych tytut6w
dochodowym od os6b

162niqcych podstawq opodatkowania podatkiem
prawnych od wyniku finansowego brutto:

L.P. Wyszczeg6lnienie Rok 2014

1. Przychody og6lem: 1.948.378,74

2.

W tym przychody ksiggowe nie wliczone do podstawy
opodatkowania: (t 0,00

a) wycena Srodk6w na rachunku na dzieri bilansowy 0,00

3. Koszty dziatalnoSci: 2.041.505,21

4.

W tym koszty ksiqgowe niestanowiqce kosztu uzyskania
przychodu: (+) 595.176,79

a) odsetki budZetowe 0,00

b) wydatki niestanowiqce kosztu uzyskania przychod6w -
dotacje publiczne (MSZ) 595.176,79
c) niezaplacone skladki na ubezpieczenie spoleczne, FP i
FGSP

0,00

d) przekazane darowizny rzeczowe 0,00

5. Zysklstrata podatkowa (93.126,47)

o. Zysk zwof niony z podatku przeznaczony na cele statutowe 0,00

ZysUStrata podatkowa 0,00

8. Podatek dochodowy stanowiqcy zobowiqzanie 0,00

4,P6 ,tot( (
*YX:

%gg,w*
Prezes Radl' \'Vydawc6w

]fv<-ua<2e1
Alicja Molenda

,1g.,27 . 2.o1(

4 4.1-- '*''
ady VttydawcArt

'amifiski
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