ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SRPAWOZDANIU FINANSOWYM, O
KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (…)
Nagłówek sprawozdania ﬁnansowego
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-12-31
Data sporządzenia sprawozdania ﬁnansowego: 2020-09-28
KodSprawozdania: SprFinOpWZlotych ( kodSystemowy: SFJOPZ (1) wersjaSchemy: 1-2 )
WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania ﬁnansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyﬁkujące jednostkę
Nazwa i siedziba
NazwaFirmy: FUNDACJA SOLIDARNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ
Siedziba
Województwo: Mazowieckie
Powiat: Warszawa
Gmina: Śródmieście
Miejscowość: Warszawa
Adres
Adres
Kraj: PL
Województwo: Mazowieckie
Powiat: Warszawa
Gmina: Śródmieście
Nazwa ulicy: ul. Foksal
Numer budynku: 3/5
Nazwa miejscowości: Warszawa
Kod pocztowy: 00-366
Nazwa urzędu pocztowego: Warszawa
Identyﬁkator podatkowy NIP: 5252579545
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000498488

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem ﬁnansowym
Od: 2019-01-01
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Do: 2019-12-31

Założenie kontynuacji działalnności
Wskazanie, czy sprawozdanie ﬁnansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporzadzone przy zalożeniu, że działalność nie będzie
kontynuowana
true
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności
true

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
• Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości
cen nabycia.
• Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, który jest
równoznaczny z okresem amortyzacji ustalonych w przepisach podatkowych, przy czym składniki majątku o
przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej 1tys. zł są zaliczone
bezpośrednio w koszty. Składniki o wartości ponad 1tys. zł do 10 tys. zł wprowadza się do ewidencji bilansowej
środków trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Środki o wartości powyżej 10 tys. zł
amortyzowane są zgodnie z zapisami ustawy podatkowej z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Amortyzacji
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym składnik majątkowy wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych.
Zapasy
• Materiały wyceniane według ceny nabycia.
Należności, roszczenia i zobowiązania
• Należności wykazuje się według wartości nominalnej, w kwocie wymaganej zapłaty. Wartość należności, co do
których istnieję wątpliwość ich odzyskania, aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów ﬁnansowych – zależnie od rodzaju należności, której
dotyczy odpis.
• Zobowiązania wykazuje się według wartości nominalnej, w kwocie wymaganej zapłaty
• Należności i zobowiązania w walutach obcych przelicza się na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP
obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień transakcji.
• Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych przelicza się na
walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Środki pieniężne
• Na środki pieniężne składają się środki zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym wycenione w wartości
nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe
• Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów
sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Przychody
• Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Fundacja uzyskał korzyści
ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
• Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności materiałów
bądź usług zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone
o podatek od towarów i usług (VAT).
Rezerwy
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• W Fundacji nie wystąpiły zdarzenia dotyczące danego lub przyszłych okresów sprawozdawczych, które wywołały by
określone skutki, istotne dla zawartego w sprawozdaniu ﬁnansowym obrazu jednostki i niezależne od przyszłych
działań Fundacji. Nie zostały utworzone rezerwy na przyszłe należności, zobowiązania, świadczenia emerytalne i
podobne.
ustalenia wyniku ﬁnansowego
Zgodnie z ustawą o rachunkowości załącznik 1 i 6
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania ﬁnansowego
Zgodnie z ustawą o rachunkowości załącznik 1 i 6

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

227 783,87

703 686,6

0

0

Wartości niematerialne i prawne

0

0

Rzeczowe aktywa trwałe

0

0

Należności długoterminowe

0

0

Inwestycje długoterminowe

0

0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0

0

59 583,87

504 486,6

0

0

Należności krótkoterminowe

3 307,94

11 858,28

Inwestycje krótkoterminowe

4 100,93

492 628,32

52 175

0

168 200

199 200

227 783,87

703 686,6

223 714,16

681 270,99

Fundusz statutowy

300 000

300 000

Pozostałe fundusze

0

0

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-59 602,49

-88 861,58

Zysk (strata) ne o

-16 683,35

470 132,57

4 069,71

22 415,61

0

0

Aktywa razem
Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe
Zapasy

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Należne wpłaty na fundusz statutowy
Pasywa razem
Fundusz własny

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

0

0

4 069,71

22 415,61

0

0

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

0

2 000

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

0

0

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

0

0

Przychody z pozostałej działalności statutowej

0

2 000

599 208,15

542 203,34

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

0

0

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

0

0

599 208,15

542 203,34

-599 208,15

-540 203,34

Przychody z działalności gospodarczej

0

0

Koszty działalności gospodarczej

0

0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)

0

0

54 541,66

101 186,38

-653 749,81

-641 389,72

670 560,49

1 134 321,8

33 396,17

22 756,48

0

245,11

97,86

288,14

-16 683,35

470 132,57

0

0

-16 683,35

470 132,57

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Przychody z działalności statutowej

Koszty działalności statutowej

Koszty pozostałej działalności statutowej
Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)

Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody ﬁnansowe
Koszty ﬁnansowe
Zysk (strata) bru o (H + I - J + K - L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) ne o (M - N)
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Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Informacja dodatkowa
Opis
informacja_dodatkowa
Załączony plik
FSD_informacja_dodatkowa_2019_k.pdf
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