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Wprowadzenie do sprawozdania
finansowego za rok2016
Nazwa i siedziba Stowarzyszenia:

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

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Rejestze Siowazyszei, innych organizacji spolecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej pod numerem
KRS 0000209533 w Sqdzie Rejonowym dla l\.4. St. Warszawie:
Rejestr stowarzysze 6 t od 08.02.2002 t.
Rejestr przedsiqbiorc6w i 27.02.2008
NIP: 526-250-46-03
REGON: 01614S296

Przedmiot dziaNalnogci:
Wspieranie wszechstronnego rozwoju spoleczehstwa polskiego,
kulturalnej, spoiecznej, informacyjnej, naukowej i oswiatowej.

a

zv'iaszcza dzialalno6ci

Celem Stowarzyszenia jest:
Celem Stowazyszenia jest: propagowanie, popieranie i obrona polskiej niezaleznej prasy lokalnej;
podejmowanie przedsiewziQ6 w kierunku integracji Srodowisk polskich wydawc6w niezale2nej prasy
lokalnej; podnoszenie poziomu merytorycznego (jako6ci) polskiej prasy lokalnej, dzialalnos6
naukowa, o6wiatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej sportu; dzialalnoso na rzecz
kooperacji i podejmowania wsp6lnych inicjatyw, majqcych na celu poprawe sytuacji ekonomicznej
wydawcdw polskiej niezale2nej prasy lokalnej; wspieranie rozwoju demokfacji lokalnej,
dobroczynnoSci, ochrony zdrowia, propagowanie postaw obwvatelskich, wspieranie rozwoju
6wiadomo6ci ekonomicznej i zwiAzanel z ochrone Srodowiska w5r6d czytelnik6w polskiej prasy
innych pafistwach, ze szczeg6lnym
lokalnej oraz wspieranie tych warto6ci postaw
prasy
procesie
roli
lokalnej.
uwzglQdnieniem w tym

i

i

w

Cele Slowarzyszenia sa realizowane poprzez
1. prowadzi dzialalno66 informacyjnq dotyczqcE polskiej niezale2nej prasy lokalnej, wspolpracujqc w
tym wzglQdzie z wydawcami;

2. wydaje materialy promujqce dzialalnose Stowarzyszenia oraz wydawc6w polskiej niezaleznej
prasy lokalnej;

3. publikuje materialy z prac Stowazyszenia w iormie biuletynu oraz innych wydawnictw slu2ecych
celom Stowazyszenia;
4. prowadzi wlasny portal internetowyi
5. organizuje samopomoc kole2eiskq, w tym pomoc pfawnq;
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6. wystQpuje do wladz z wnioskami dotyczEcymi regulacji prawnych w zakresie kultury i Srodk6w
masowego przekazu;

7.

prowadzi

8.

organizuje wymiane doiwiadczei, dobrych praktyk wydawniczych

dzialalnos6 na rzecz wymiany kulturalnej, sportowej, zdrowotnej, oswiatowej, w
szczeg6lno6ci pzez organizowanie imprez kulturalnych, koncert6w, wystaw, zawod6w sportowych,
oboz6w wypoczynkowych ;

j

dziennikarskich, w

szczeg6lno6ci spoikania studyjne, konfefencje z udzialem wydawc6w i diiennikarzy prasy lokalnej;
9. wspiera inicjatywy, dotyczqce wsp6lnych przedsjQwzig6 redakcyjnych i wydawntczycn;

10. prowadzi dzialalno6i na rzecz odczyt6w, seminari6w, wyjazd6w studyjnych,

dziennikarskich i wydawniczych;
1

praktyk

1. organizuje szkolenia wydawc6w i dziennjkarzy polskiej prasy lokalneji

12. dba o wysoki poziom prasy lokalner,
'13.

wydaje.publikacje naukowe, popularno-naukowe, edukacyjne, wspierajqce rozw6j prasy lokalnej
otaz tozwoj nauki, kultury, oswiaty, kultury fizycznej i sportu z uwzglednie;iem roli pi.isy t6latnel
w
tym zakfesie;

k:"f"rs Local.Press, pfomujEcy teksty i inne materialy dziennikarskie, ukazujEce sie
]1:-9lq9lLyj"
w porsK.cn gazetach tokajnych
oraz ich witryny internetowej

1!, gigtrj:. i wspiera udzial wydawc6w i dziennikazy

ozrenntKarst(ch i prasowych;

potskiej prasy tokatnej

w

konkurcach

16. inspiruje iwspiera pzedsiewziQcia majqce na celu poprawe sytuacji ekonomrcznej wydawc6w;

1.7. reprezentuje swych czlonkdw we wszelkiego rodzaju przedsigwzigciach ekonomicznych
dotyczqcych niezaleznej prasy lokalnej na zasadzie glosu doiadczego lu'b decyoulqcego;
18. pfowadzi dzialalno66 gospodarczq w celu zdobycia Srodk6w dla realizacjj cel6w statuiowych;

publikacje. naukowe, poputarno-naukowe, edukacyjne, wspierajqce rozw6j
]r-.yy9?]g
srodowiska z uwzglednieniem roli pfasy
lokalnej w tym zakresie;

ochrony

20. organizuje.szkolenia, dotyczAce finans6w, marketingu i sprzedazy dla pracownjk6w wydawnictw
polskiej prasy lokalnej;

21.

ptow,adzi dzialalnosi informacyjna
.
samorzqdowych oraz innych instytucjii

i

edukacyjnq

na zlecenie organdw paistwowych

i

22,. ptovJadzi dzialalnosc na rzecz propagowania eufopejskich standard6w przesrrzeganta praw
_
cztow.te(a orcz budowy spoleczeishir'a obywatelskiego ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem roli
niezaleznej prasy lokalnej w tym wzglgdzie;

23. prcwadzi wymiang doSwiadczei

i

informacjj

w zakresie spolecznego komunikowania, ze
z niezaleznymj

szczegdlnym
prasy lokalnej i radlostacji lokalnych, w tym i6wniez
,uwzglQdnieniem
roKalny'nr wydawcami w innych pansh^/ach;

24. udzlela pomocy organizacjom pozarzqdowym
organizacji z terenu Polski i jnnych pa6stw;

oraz organizuje spotkania Srodowisk tych

25. udziela pomocy stypendjalnej.
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Zarzad Stowarzyszenia - Rada Wydawc6w
Pfezes Rady Wydawc6w: Alicja Molenda
Czlonek Rady Wydawc6wr lvlarta Ringart - Orlowska
Czlonek Rady Wydawcow: Ryszard Pajura
Czlonek Rady Wydawc6w: J6zef Jurecki
Czlonek Rady Wydawc6wr Jerzy Kamifiski

"
'/
'/
"/
"

Komisja rewizyjna:

'/
"
'/

Mateusz Orzechowski
Wojciech Walig6rski
J6zef Matysik- zlo2yl rczygnaqe z pelnionej funkcji z dniem 1.09.2016

Stowarzyszenie zgodnie ze swoim statutem prowadzi dzialalno66 statutowe oraz dzialalno66
gospodarcza. Doch6d z dzialalnogci gospodarczej, innej dzialalno6ci oraz majqtku Stowarzyszenia
sluzy realizacji cel6w statutowych i nie moze by6 przeznaczony do podzialu miedzy jego czlonk6w.
Dzialalno6i gospodarcza ma charakter pomocniczy lub uzupelniajqcy wzglQdem dzialalno6ci
statutowej.
Stowarzyszenie nie posiada statutu organizacji pozytku publicznego.
Dochody z dzialalnosci statutowej Stowarzyszenia sa wolne od podatku zgodnie z art. '17 ust.
ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych.
'1

Okres objety sprawozdaniem tinansowym:
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 3'1.12.20'16 r. Sprawozdanie
finansowe zostalo przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 roku o
rachunkowo6ci z p62. zmjanami.
Stosowane metody wyceny aktyw6w i pasyw6w:
Stowarzyszenie sporzqdza rachunek zysk6w i strat w ukladzie por6wnawczym.
W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuie zdazenia gospodarcze zgodnie

z

ich

treScia ekonomicznq.

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiqgniqte i
ptzypadajqce na jE zecz przychody ofaz zwlqzane z tymi przychodami koszty zgodnie z
zasadami memorialu, wsp6lmierno6ci przychod6w i koszt6w oraz osiroznej wyceny. Aktylva i
Pas!$/a wyceniono wg zasad okreslonych usiawa o rachunkowosci.

Srodkitrwale
Srodki trwale wyceniane sq wedlug ceny nabycia, bqdz koszt6w poniesionych na ich wytworzenie,
rozbudowQ lub modernizacjQ, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Srodkitrwale urnazane sA
proporcjonalnie do okresu ich uzytkowania, z zastosowaniem jednorazowej lub liniowej metody
amortyzacji. Stosowane siawki amortyzacji odzwierciedlajq planowany okres ekonomicznego
u2ytkowania danego skladnika majqtku, z uwzglQdnieniem limit6w wyznaczonych przez przepisy
podatkowe. W przypadku wyposa2enia powyzej 1500 zl, kt6rego planowane uzytkowanie wynosi
ponad rok stosuje si9 jednorazowe umorzenie i ujmuje w rzeczowych aktywach trwalych.
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Srodki trwale, w cenie nabycia do wartosci nieprzekraczajqcej kwoty okrestonej w pzepisach
podatkowych jako dolna kwota, od kt6rej sktadniki majqtku zaticza sie do Srodk6w
trwalych, byty
zaliczane do koszt6w zuzycia material6w w miesiqcu nabycia.
Warto6ci niematerialne i prawne
wartosci niematerialne i prawne wyceniane sq wedlug cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do
okresu ich uzytkowania, z zastosowanjem liniowej metody amortyzacji.
Wartosci niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczajqcej kwoty, okre6lonej w przepisach
podatkowych jako dolna kwota, od kt6rej skladniki majqtku zalicza sie do wartosci niematerialnych
i
prawnych, odpislwane sa jednorazowo W koszty W miesiqcu nabycia.
Inwestycje dlugoterminowe wyceniono i wykazano w bilansie w cenach nabycia.
Rzeczowe skladniki aktyw6w obrotowych (materlaly, towary) oraz kr6tkoterminowe inwestycje
(przeznaczone do obrotu) wyceniono i wykazano w bilansie w cenach nabycta.
-

Naleino6ci wyceniane sA w kwocie wymagajqcej zaplaiy. Nierozliczone na dzieri bilansowy
naleznosci w walutach obcych, wyceniane sq po obowiqzujqcym na ten dzien Srednim kursie
ustalonym dla danejwaluty przez Narodowy Bank polski.

Nalezno6ci sporne, wqtpliwe bqd2 znacznie przeterminowane obejmowane se odpisami
aktualjzujqcymi ich wartos6. Odpisy aktualizujace w bilansie pomniejszajq te nale2nosci.
Srodki pienigrne wyceniono i wykazano w bilansie wedlug warto6ci nominalnej.
Rozficzenia migdzyokresowe bierne dokonyi,r'ane sq w wysokosci prawdopodobnych zobowiqzan
przypadajEcych na okres sprawozdawczy.
Rozliczenia miedzyokresowe przychod6w obejmujq r6wnowarto6i otzymanych lub naleznych
6rodk6w z ty.tulu realizacji dzialalnosci statutowej (projekt6w) w nastepnych okresach
SprawozdaWczych.

hra*v
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INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016
StowaEyszenia Gazet Lokalnych

Rzeczowe aktywa trwale - Srodki trwale iwyposa2enie
zwiQkszenja
Zmn jejszenia
Stan na
Stan na koniec
poczqreK foKU
wartoSci
WartoSci
Nazwa grupy skladnik6w
roku
poczqiKowel
poczqtkowej
majqtku trwalego
obrotowego
oorotowego
Srodki trwale
urzqdzenia techniczne
0,00
0,00
B 022,89
imaszyny
B 022,89
. Nisko cenne Srodki
12 263,41
0,00
0,00
42263,44
truaie - wyposa2enie
20 286,30
0,00
0,00
20 285,30
Razem

.

Umorzenie rzeczowych aktyw6w trwalych - 6todki trwale iwyposazenie
Zwjqkszenia
poczqtek
Itan na
'oku obrotowego ^/artoSci
roczqtkowej

Nazwa grupy skladnik6w
majatku irwalego

.

Sfodki twale
urzqdzenia techniczne
maszyny

.

Zmniejszenia
/Varto5ci
)oczqtkowej

Stan na koniec

'oku
)Dfolowego

i

Nisko cenne 6rodki
trwale wyposazenie

'

Razem

B 022,Ba

0,0(

0,0c

a2 263,41
20 286,3C

0,0(

0,0(
0,0(

0,0c

I

022,8(

12263,41
20 286,3(

Wartosc: niematerialne i prawne
Nazwa grupy skladnik6w
majqtku trwalego

.

lnne warlosci
niematerialne i prawne

Razem

Stan na
poczEtel( roku
oDrotowego

98 935,33
98 935,33

ZwiQkszenia

Zmnie)szen a

wartoSci
poczaikowel

Wartoici
poczqtKowel

0,00
0,00

0,00
0,00

Stan na koniec
roku
obfotowego

9B 935,33

98 935,33

Umorzenie wartoscl niematerialnych j prawnych
Nazwa grupy skiadnik6w
majatku trwalego
lnne wartosci
nlematerialne i
prawne

.

Razem

Stan na
poczqleK roKU
obrotowego

0,00
0,00

Zwigkszenia
wartoSci
poczqtkowej

0,00
0,00

Zmniejszenia
Wa.toSci
poczqtkowej

0,00
0,00

C

Stan na koniec
roku
oorolowego

98 935,33
98 935,33

Podzial nale2no6ci wedlug pozycji bilansu o pozostalym na dzie6 bilansowy, przewidywanym
umowq okresie splaty
okres

wymagalnosci

@
poczatek
Nale2no6ci z ty,tulu
1. dostaw uslug
2. podatk6w
3. za czki pracownikow
3. skladki czlonkowskie
Razem

I------

nazem ,-.

stan na
poczqreK

poczqreK

roKu
koniec roku roKu
koniec roku roku
koniec roku
oorolowego obrotowego oorotowego oorotowego obrotowego obrotowego
93 790,9'1
29 A71,76
0,00
0,00 93 790,91
29 671 ,76
16 493,29
2 962,22
0,00
0,00
16 493,29
2 962,22
B 137,78
440,00
0,00
0,00
I 137 ,78
440,00
610,00
945,49
0,00
0,00
610,00
945,49
119 031,98
34 019,47
0,00
0,00 '119 031,98
34 019,47

Podzial zobowiqzaf wedtug pozycii bilansu o pozoslalym na dziei bilansowy, przewidywanym
umowq okresie splaty
okres wymagalnoSci
do l roku
powyzej 1 roku
stan na
poczqtek
poczatek
roku
koniec foku
foku
koniec roku
Zobowiqzania z tytulu obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego
1 . kred)'t6w i
pozyczeK
0,00
0,00
0,00
0.00
2. dostaw i uslug
65 636,18
453,76
0.00
0,00
3. podatk6w
3 831,02
2 326,00
0,00
0,00
4 ubezpieczefl
spolecznych
1910,38
2 331 ,40
0.00
0,00
Razem
71 377,58
51,11,16
0,00
0,00

Razem
poczqteK

roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

0,00
65 536,{8
3 831,02

0,00
453,76
2 326,A0

1910,38

2 331 ,40

71 377,58

5't11,16

,r
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Rozliczenia miedzyokresowe czynne i bierne
sta

Tytuly

poczatek roku
obrotowego

na

konlec roku
obrotowego

LOg6lem czynne rozliczenia miedzyokresowe koszt6w wg
tvtut6w:

0,00

0,00

a. opiacone z 96ry czyasze z l)41{L wynajmo\^,anid oomieszczen

0,00

0,00

b. oplacone z g6ry prenumeraty czasopism iinnych publikacjl

0,00

0,00

c. oplacone z go'y ubezpieczenia majAtkowe iosobowe

0,00

0,00

d. inne czynne rozliczenia miQdzyokresowe koszt6w

0,00

0,00

2.Og6lem bierne rozliczenia miedzyokresowe koszt6w wg
tvtul6w:

0,00

0,00

a. biefne rozliczenie mledzvokresowe koszt6w

0,00

0,00

b. inne bierne rozliczenia miedzvokresowe kosztow

0,00

0,00

Srodki otrzymane i nale2ne na realizacje projekt6w w latach przyszlych ujQto w rozliczen ach
miQdzyokresowych przychod6w:

Rozliczenia miedzyokresowe przychod6w

Tytuly
'l.Rozliczenia miqdzyokresowe przychod6w (wyszczeg6lnlenie
wg tytulow)
Pro ekty N.4R
Pfo ekty RITA
Pfo ekt RITA -Mo{dawia
Koszt procesu
lnne R[,4P

stan na
poczqtek roku
KOnrec roKu
oorolowego
oDrolowego

13 281,45
0,00
0,00
13 281 ,45

30,00
30.00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9#

31\
Strona

I

z 12

nformacie o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostale

3uma
Straty nadzwyczajne
osowe
itraly nadzwyczajne - pozostale

-

luma

0,0i

0,0(

0,0c
0,0c

0,0c
0,0c

0,0(
0,0(
0,0[

0,0c

0,0t
0,0(

fnformacje o strukturze przychod6w - 2r6dla i wysokos6
Przychody z
d. shladk brLtto okreslone stalLtem

dzialalnosiffi

b,

w

Otrzymane dotacie
ulrzymane ootac e oubtic./ne [,4S2 (TL"ezja , Bialorus)

"'
'/

Otrzymane dotacje publtczne -inne l\,4R
orrzymane dotac e R|TA (wpraG;-bl5

_w)bi6

;z

874 496,58
2 685,00
871 Itl,58
500 000,00
325 619,26
ie

KOnCOWe)

pozostaie p.zychody statutowe

Przychody z dzialalnoSci gospgdarcze.i
P tzychody z dz atalrosci qospodarczej

Przychody finansowe
uena sprzedazy atcji i Udzialdw
UoSeIKt oO tOkat, Wklad0w bankowvch

uosetKrod pozyczeh

-

Odsetki od posiadanych papierdw wartosciowych
rnne przycrtody itnansowe

Pozostale przychody oFeracyjne
i'rzycnooy ze sprzeda2y Srodk6w trwalych, Srodk6w trwalych w budowie oraz

warto6ci niemateria nych I prawnych
r .yu uuy z r(w oaclt srooKow tfwaiych

13 267 ,05

32 925,27

236 653,50

163,07
0,00
163,07
0,00
0,00

0p0
5 950,63

0,00
0,00
5 9s0,63

/L
i i"n"'
" r-l-

lnformacie o strukturze koszt6w

Kosziy realizacji dzialalnosci statutowej
Koszt realizacji projekt6w finansowanych z dotacji l\,4inisterstwa Spfaw
zaT an\czny ch (Tunezja, BialoruS)

1 019 442,41
500 000,00

Koszt reallzacji projekt6w finansowanych z dotacji IVR

325 619,26

hoszl rea zac_ projeklow linansowanych z doracji RITA(2015)

l3 267,05

Koszt organizacji Local Press

81 703,63

Pozostaie statutowe (4azdy, szkalenia)

9A 852,47

Uslugi obce
Podatki i oplaty

,t49 522,70
1 220,49
60 953,25
434,00

Wynagrodzenia

71845,70

Koszty ogolno-administracyjne:
w tym: materlaly ienergia

8 478,52

Nalem lokalu
Zwrct za dojazdy
Pozostale koszty

Koszly finansowe
Warto66 ewidencyjna spzedanych udzial6w i akcji,
stanowiacych dlugo j kr6tkoteminowe aktywa finansowe
zaplacone odsetki
Odsetki i dodatkowe oplaty od Srodk6w trwalych przejQtych w
leasing finansowy
Zwrot odsetek bankowych zgodnie z umowami dotacyjnymi
Inne koszty finansowe

Pozostale kosztv operacvine
wartoli nelto sprzedanych fiodk6w trwalych, irodk6w

4 744,12
1 846,62

142,89

0,00
142,89
0,00
0,00
0,00

1265,39

trwalych w budowie oraz warto(ci niematerialnych i pmwnych
wartoii netto z likwidacji drodk6w trwalych, waltosci

0.00

niemateialnych i pmwDych w wyniku zdauei mieszcz4cych
sj9 w granicach og6lnego ryzyka gospodarczego
I1l]1e

- .N

0.00
1

265.39

{ - Nq^.
sti*ro,tz
7-
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a. Zr6dla zwigkszenia i

wykorzystanie funduszu statutowego
Fundusz

Wyszczeg6lnienie
. Stan na poczqtek roku obrotowego
zwjQkszenia
-

statutowy

zapasowy

0,00

0,0(

z zysku 2015 t.
Inne

). zmniejszenia
.
Pokrycie siraty
korekta wyniku finansowego - skladki ZUS
l. Stan na koniec okresu obrotowego

0,0(

50 022,72

232 645,81

b. Rozliczenie wyniku na dzialalnogci statutowej i gospodarczej

Wynik na caloksztalcie dzialalno€ci

.53 .t09,61

w tym:
dzialalnoS6 statutowa
dzialalnoS6 gospodarczA

236 653,50

c. Korekta wyniku finansowego
1. Stan na poczqtek

roku obrotowego

0,00

a. zwiQkszenia

- inne
b. zmniejszenia

0,00

- korekta wvniku finansoweoo
2. Stan na koniec okresu

obrotowego

0,00

W roku 20'16 Stowazyszenie zatrudnjalo jednego pracownika w oparciu o umowg o prace. Do
realizaqi cel6w statutowych Stowarzyszenie korzystalo z uslug zleceniobiorcow na podstawie
um6w cy,wilno-prawnych.

Za tok20'16 dzialalno6i Stowarzyszenia zamkngla sie wynikiem ujemnym w wysokosci:

(53.109,61)
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Rozliczenie gl6wnych tytul6w r62niqcych podstawe opodatkowania podatkiem
dochodowym od os6b prawnych od wyniku finansowego brutto:

Rok 2016

L.P. Wyszczeg6lnienie
1.

Przychody podatkowe og6lem:

1 103 982,33

Przychody ksiggowe

1 117 263,78

a)

r62nica

:

(1-2) tes?Jia z dotaqi 22a15 rczliczona w 2016-t\,loldawia)

Koszty dzialalnoSci:

13 281 ,45

1 't70 373,39

w tym koszty ksiegowe niestanowiqce kosztu uzyskania
4.

przychodu: (-)

0,00

a) odsetki bud2etowe

0,00

b)wydatki niestanowiqce kosztu uzyskania ptzychod6w doiacie publiczne CIT 80
c) riezaplacone skladki na ubezpieczenie spoleczne, FP i

838 886,31
0,00

FGSP

d) przekazane darowizny tzeczowe
Zysk/strata bilansowo
Zysk zwolniony z podatku pzeznaczony na cele slatutowe
7.

Zysklstrata podatkowa

8.

Podatek dochodowy slanowiqcy zobowiazanie

0,00
-53'109,6'1

0,00
-66 39'1,06
0,00
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