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Wprowadzenie do sPrawozdania
finansowego za rok 2017

Nazwa i siedziba Stowarzyszenia:

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

Stowanyszenie jest zarejestrowane w Reiestrze StowaEyszeh, innych oryanizacii spolecznych i

zawoclowych, fundacji otaz samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej pod numerem

KRS 0000090214 w Sadzie Rejonowym dla M. St. Warszawie:

Rejestr stowarzyszeh: od 08.02.2002 r.

Rejestr przedsiebiorc6w: 27. 02.2008
NIP: 526-250-46-03
REGON:016149296

Przedmiot dzialalnogci :

Wspieranie wszechstrcnnego rczwoiu spoleczehstwa potskiego, a zwlaszcza dzialalno1ci

kulturclnej, spolecznej, infom acyjnej, naukowei i o'wiatowei.

Celem Stowarzyszenia jest:
Celem Stowatzyszenia jest: propagowanie, popieranie i obrona polskiei niezaleznei prasy lokalnei;

podejmowanie przedsiewzige w kierunku integracii Stodowisk polskich wydawc6w niezaleznei prasy

tokalnei; podnoszenie poziomu merytorycznego Aakosci) polskiei prasy lokalnei, dzialalno6C

naukowa, oswiatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznei i sportu; dzialalno6e na Eecz

kooperacii ipodeimowania wsp6lnych iniciatw majacych na celu poprawQ sytuacji ekonomicznej

wyclawc1w polskiej niezaleznei prasy lokalnej; wspieranie rozwoiu demokracji lokalnej'

dobroczynnosci, ochrony zdrowia, propagowanie postaw obwatelskich, wspieranie rozwaiu

Swiadomo(tci ekonomicznei i zwiqzanei z ochronq Sroclowiska w4r6d cztlelnik6w polskiei prasy

Iokalnej oraz wspieranie tych watto'ci i postaw w innych pahstwach, ze azczegolnym

uwzglednieniem w tym procesie roli prcsy lokalnei.

Cele Slowanyszenia se realizowane popnez

1. prowadzi dzialalnosi informacyinA dotyczAcq polskiei niezaleznei prcW lokalnej, wsp6lpracujQc w
tym wzgledzie z wydawcami;

2. wydaje materialy promujqce dzialatnos' Stowarzyszenia oraz Wdawc6w polskiei niezaleznei
prasy lokalnej;

3. publikuje materialy z prac Stowarzyszenia w formie biuletynu oraz innych Wdawnictw slu2+cych

celom Stowarzvszenia:

4. prowadzi wlasny portal internetow;

5. oryanizuje samopomoc kolezenskq, wtym pomoc prawnq;
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6. wystQpuje do wladz z wnioskami dotyczqcymi regulacii prawnych w zakresie kultury i Stodk6w

masowego ptzekazu:

7. prowadzi dzialalnose na necz wymiany kutturalnei, sportowei, zdrowotnej, o'wiatowej, w

szczeg'lnosci przez organizowanie imprez kutturalnych, koncetlow, Wstaw, zawoddw spadowych
oboz6w Wpoczynkowych;

8. organizuje Wmiane dogwiadczeh, clobrych ptaldyk wydawniczych i dziennikarskich, w
szczeg6lnosci spotkania studyjne, konferencje z udzialem wydawc6w i dziennikarzy prasy lokalnei;

9. wspiera inicjatywy, dotyczAce wsp6lnych przedsiewzige redakcyjnych iwydawniczych;

10. prowadzi dziatalno66 na rzecz odczt46w, seminati'w, wyiazd6w studyinych, praktyk
dz ien n i ka 6k ich i wyd awn iczych ;

11. organizuje szkolenia wydawc'w i dziennikarzy polskiei prasy lokalnei;

12. dba o w\/soki poziom prasy lokalnej;

13. Wdaje publikacje naukowe, popularno-naukowe, edukacyine, wspieraiqce rozw6i prcsy lokalnej
oraz rozwoj nauki, kuftuty, o'wiaty, kultury fizycznei i spotlu z uwzglQdnieniem roli prasy lokalnei w
tym zakresie;

14. organizuje konkurs Local Press, promujAcy teksty i inne materialy dziennikarskie, ukazujqce si?
w polskich gazetach lokalnych oraz ich witryny internetowe;

15. promuje i wspiera uclzial Wdawc1w i dziennikarzy polskiei prasy lokalnei w konkursach
dziennikarckich i prasowch ;

16. insphuje iwspiera przedsiewziecia majqce na celu poprawe sr4uacji ekonomicznei w\/dawcbw:

17. reprezentuje srtych czbnk6w we wszelkiego todzaju przedsiSwzieciach ekonomicznych
dotyczecych niezaleznej prasy lokalnej na zasadzie glosu cloradczego lub decydujAcega;

18. prowadzi dzialalno66 gospodarczew celu zdobycia Srodk6w dla realizacjicel6w statutowch;

19. wydaje publikacje naukowe, populano-naukowe, edukacyine, wspieraiEce rozw6i ochrony
Srodowiska z uwzglednieniem rcli prasy lokalnej w tym zakr$ie;

20. organizuje szkolenia, dotyczqce finansow, marketingu i sprzedazy dla pracownik6w wydawnichu
pol skiej p rasy I ok al n ej :

21. prowadzi dzialalno'C informacyjnA i edukacyinq na zlecenie organ6w pahshuowch i
samozAdowch oraz innych instytucji;

22. prowadzi dzialalno66 na rzecz propagowania europeiskich standard6w przesttzegania praw
czlowieka oraz budov',u/ spoleczehstwa obwatelskiego ze szczegalnym uwzglQdnieniem roli
niezale2nej prasy lokalnej w tym wzglecizie;

23. prowadzi wymiane do'wiadczeh i informacii w zakresie spolecznego komunikowania, ze
szczegolnym uwzglednieniem prasy lokalnej i radiostacii lokalnych, w tym r6wnie2 z niezaleznymi
Iokalnymi wydawcami w innych pahstwach;

24. udziela pomocy organizacjom pozarzAdowym oraz organizuie spotkania Srodawisk tych
organizacji z terenu Polski i innych pahstw;

25. udziela pomocy stypendialnej.
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Zarzqd Stowazyszenia - Rada Wydawc6w

"/ Prezes Rady Wydawc6w: Alicja lvlolenda
/ Czlonek Rady Wydawc6w: Marta Ringart Orlowska
r' czonek Rady Wydawc6w: Ryszard Pajura
/ czlonek Rady Wydawc6w: J6zef Jurecki
r' Czlonek Rady Wydawc6w: Jerzy Kamiiski

Komisia rewizyjnai
r' Mateusz Orzechowski

" Wojciech Walig6rski
r' Piotr Krysiak

Stowarzyszenie zgodnie ze swoim statutem prowadzi dzialalnos6 statutowq oraz dzialalnosd

gospodarczq. Doch6d z dzialalnosci gospodarczej, innej dzialalno6ci oraz majqtku Stowarzyszenia

slu2y realizacji cel6w statutowych i nie moze by6 pzeznaczony do podzialu miedzy jego czlonk6w.

Dzialalno56 gospodarcza ma chafakter pomocniczy lub uzupelniajqcy wzgledem dzialalnosci

statutowej.
Stowarzyszenie nie posiada statutu organizacji pozytku publicznego.

Dochody z dzialalnosci statutowej Stowarzyszenia sq wolne od podatku zgodnie z art 17 ust. l
ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych.

Okres objety sprawozdaniem finansowym:
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.0{.2017 do 31'12.2017 r. Sprawozdanie

finansowe zostalo przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrze6nia 1994 roku o

rachunkowosci z p6Z. zmianami.

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

W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich

tresciq ekonomicznq.

Wynik iinansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiqgniQte i

przypadajqce na jej rzecz ptzychody orcz zwiezane z tymi przychodami koszty zgodnie z

zasadami memorialu, wsp6lmierno6ci pzychod6w i koszt6w oraz ostroznej wyceny Aktywa i

Pasywa wyceniono wg zasad okre6lonych ustawq o rachunkowosci.

Srodkitrwale
Srodki trwate wyceniane sq wedlug ceny nabycia, bqdZ koszt6w poniesionych na ich wytworzenie,

rozbudow? Iub modernizacje, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. SrodkitMale umazane sq

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

amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji odzwierciedlajq planowany okres ekonomicznego /,
uzytkowania danego skladnika mqqlku, z uwzglQdnieniem limit6w wyznaczonych przez przeplsy

podatkowe. W pzypadku wyposazenia powy2ej 1500 zl, kt6rego planowane u2ytkowanie wynosi

ponad rok stosuje sie jednorazowe umorzenie i ujmuje w zeczowych aktywach trwalych.
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srodki trwale, w cenie nabycia do wartosci niepzekraczajEcej kwoty okreslonej w przepisach

podatkowych jako dolna kwota, od kt6rej skladniki majqtku zalicza si9 do Srodk6w trwalych, byly

zaliczane do koszt6w zuzycia material6w w miesiqcu nabycia.

Wartosci niematerialne i prawne

Warto6ci niematerialne i prawne wyceniane se wedlug cen nabycia i umazane proporcjonalnie do

okresu ich uzytkowania, z zastosowaniem liniowej meiody amortyzacji.

Wartosci niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczajqcej kwoty, okre6lonej w przepisach

podatkowych jako dolna kwota, od kt6rej skladniki majqtku zalicza sie do warto6ci niematerialnych i

prawnych, odpisywane sq jednorazowo w koszty w miesiQcu nabycia.

Inwestycje dtugoterminowe lvyceniono i wykazano w bilansie w cenach nabycia

Rzeczowe skladniki aktyw6w obrotowych (mater;aly, towary) oraz kr6tkoterminowe inwestycje

(pzeznaczone do obrotu) - wyceniono i wykazano w bilansie w cenach nabycia

NaleinoSci lvyceniane sa w kwocie wymagajece.j zaplaty. Nierozliczone na dziei bilansowy

nale2nosci w walutach obcych, v4/ceniane sq po obowiqzuiecym na ten dziei 5rednim kursie

ustalonym dla danejwaluty pzez Narodowy Bank Polski.

Naleznosci sporne, wqtpliwe bqdz znacznie pzeterminowane obejmowane sa odpisami

aktualizujecymi ich warto56. Odpisy aktualizujace w bilansie pomniejszaje te naleznosci.

Srodki pienieine wyceniono i wykazano w bilansie wedlug wartosci nominalnej.

Rozficzenia migdzyokresowe bierne dokonywane sq w wysokoSci prawdopodobnych zobowiqzai
pzypadajqcych na okres sprawozdawczy.

Rozliczenia miedzyokresowe przychod6w obejmujq r6wnowarto36 ottzymanych lub naleznych

Srodk6w z tytulu realizacji dzialalno6ci statutowej (projekt6w) w nastQpnych okresach

sorawozoawczvcn.

I
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INFORMACJA DODAfKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017

Stowa eyszen i a G azet Lokal n Ych

WarToSci niematerialne i Drawne

Nazwa grupy skladnik6w
majqtku tMalego

Stan na
poczqtek roku
oDtotowego

Zwiekszenia
wafto'ci
poczEtkowej

Zmniejszenia
WartoSci

PoczAtkowej

Stan na kaniec

obrotowego

. lnne wartogci
niematerlalne i prawne

Razem 98 935,9t 98 93133

Umorzcnie watlo;ci nemalerialntch i ptdwnych

Nazwa grupy skladnik6w
majqtku tMalego

Stan na
poczatek raku
oDrctowego

Zwiekszenia
waftoSci
poczqtkowej

Zmniejszenia
WaftoSci
poczqtkowej

Stan na koniec

aDrotowega

Razem o,q o,w 98 935,!,'

stronaozll 
11

/\'



Podzial naleinosci wedlug pozycji bilansu o pozostalym na dzief bilansowy, pzewidywanym

umowe okresie splaty

Podzial zobowiqzaf wedlug pozycii bilansu o pozoslalym na dziei bilansowy, przewidywanym
umowq okresie splaty

Nale2no6ci z tytulu

okres wymagalnoSci
Razemdo 1 TOKU powyze 1 TOKU

stan na

poczEreK

roku

oorolowego
koniec roku
obrotowego

poczqleK

roku
obfotowego

koniec roku
oDrotowego

poczqteK

roku
oorotowego

KOntec roKU

oDrotowego

1. dostaw i uslug 29 671,76

2. podatk6w 2962,22 2 962,22

3. zaliczki pracownikow

3. skladki czlonkawskie 1980,00

Razem -':.. 0,00 aa 3.t.019,47 55 314,23

Zobowiqzania z lylulu

okres wymagalnoSci
Razemdo 'I roku powy2€ 1 roku

stan na

poczereK

roku
oorolowego

koniec roku
ooro:owego

poczqreK

roku
obrotowego

koniec roku

oorolowego

poczqreK

roku
obrotowego

koniec roku

obrotowego

2. dastaw i uslug 21 562,10

3. podatk6w 2 326,04 2 858,02

Razem 51i1,161'21120,121 o,o 24 420,12
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Srodki otrzymane i nalezne na realizacje projekt6w w latach pzysztych uj9to w rozliczeniach

miqdzyokresowych przychod6w:
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Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Rok ubieglyWyszczeg6lnienie

Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostale

Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostale

lnformacie o strukturze przychod6w - ir6dla iwysoko66
Przychody z dzialalnosci statutowei

a. Skladki brufto okreslone statutem

b. Otrzymane dotacje
/ Otzymane dotacje publiczne FSM/MSZ ( Bia{oru6)

r' Otzymane dotacje prywatne -inne Google
/ Otzymane darowizny (na Local Press)

Pozostale przychody statutowe

Przychody z dzialalno5ci gospodarczei
w tym spzedaz reklam;

Przychody finansowe
Cena spzedazy akcji i udzial6w
Odsetki od lokat, wklad6w bankowych
Odsetki od pozyczek

Odsetki od posiadanych papier6w wartosciowych
lnne pzychody finansowe

Pozostale przychody operacyjne
Pzychody ze spzedazy Srodk6w trwalych, Srodk6w trwalych w budowie oraz
warto6ci niematerialnych i prawnych

Przychody z likwidacji 6rodk6w trwalych
lnne
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Informacje o strukturze koszt6w

Koszty realizacji dzialalnosci statutowej
Koszt realizacji projekt6w finansowanych z dotacji Ministerstwa Spraw
Za{ aniczny ch (T adzykistan, Bialorus)

Koszt realizacji projekt6w finansowanych z dotacji pozostalych

Koszt realizacji projekt6w z lat popzednich

Pozostale statutowe (zjazdy, szkolenia, Local Press)

Koszty og6lno-administracyjne:
w tym: materialy i energia

Uslugiobce
Podatki j oplaty

Najem lokalu
Zwrol za dqazdy
Pozostale koszty

Koszty finansowe

Warto66 ewidencyjna spzedanych udzial6w i akcji,
stanowiqcych dlugo i kr6tkoterminowe aktywa finansowe
Zaplacone odsetki
Odsetki i dodatkowe oplaty od Srodk6w trwalych pzejQtych w
leasing finansowy
Zwrot odsetek bankowych zgodnie z umowami dotacyjnymi
lnne koszty finansowe

wartos6 netto spzedanych Srodk6w tMalych, 6rodk6w
tMalych w budowie oraz warto6ci niematerialnych i

wartos6 nefto z likwidacji Srodk6w trwalych, warto6ci
niematerialnych i prawnych w wyniku zdazei
mieszczEcych sie w granicach og6lnego ryzyka
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Wyszczeg6lnienie

Fundusz

statutowy zapasowy

1. Stan na poczEtek roku obrotowego

{ga

a. zwiekszenia
- z zysku 201 5 |
- tnne

b. zmniejszenia
- pokrycie straty
- korekta wyniku finansowego - skladki ZUS
2. Stan na koniec okresu obrotowego ,1

a. Zr6dla zwiqkszenia i wykorzystanie funduszu statutowego

b. Rozliczenie wyniku na dzialalno6ci statutowej i gospodarczej

c. Korekta wyniku finansowego

1. Stan na poczetek roku obrotowego oBg,

a. zwiekszenia

- inne ,%lJ?gj
b. zmniejszenia

- korekta wyniku finansowego tEffiuap,
2. Stan na koniec okresu obrotowego

W roku 2017 Stowapyszenie zatrudniala jednego pracownika w oparciu o umowe o prace. Do
realizacji cel6w statutowych Stowatzyszenie koEystalo z uslug zleceniobiorc6w na podstawie

um6w cwilno-prawnych.

Za rck 2017 dzialalno66 Stowarzyszenia zamknela sie wynikiem ujemnym w wysoko'ci: (72 034,23)

Wynik na dzialalnoSci statutowej i gospodarczej -72 034,23
w tym:

-197 504,62dzialalnoS6 statutowa
dzialalnoS6 gospodarcza
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