Sprawozdanie merytoryczne z dzialalno5ci fundacji w roku 2015
Sprawozdanie obeimuie okres roku kalendarzowego.

FUNDACJA TYGODNIKA POLITYKA

1)

Podstawa prawna:

-

Ustawa

z

dnta 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach lDz.U.

z 1991 r. Nr 46, po2.2013

ze

zm./

-

Rozporz4dzenie Ministra SprawiedliwoSci z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania

-

z dzialalnodci fundacj i /Dz. U. Nr 50, poz.529/

Rozporz4dzenie Ministra SprawiedliwoSci z dnia 21.09.2011 r. zm. rozporz4dzenie w

sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dzialalnoSci fundacji lDz. U.

w

217 z

2011 r.,poz. 12911

2)

Dane o fundacii:

FUNDACJA TYGODNIKA POLITYKA
02-309 Warszaw4 ul. Slupecka 6
Data wpisu w Krajowym Rejestrze S4dowym: 23.04.2002 r.

Nr KRS: 0000104137
NR Regon: 015224110

3) Dane

dotyczace czlonk6w zarz4du fundacii wedlug aktualneso wDisu

w

rejestrze

s4dowvm:

l.

Wilk-Bgdkowska
2. Jadwiga Kucharczyk
. Dominika Nowak-Kajtowska
Ewa

3

4)

- 02-309 Warszawa. ul. Slupecka 6
- 02-309 Warszawa, ul. Slupecka 6
- 02-309 Warszaw4

ul . Stupecka 6

Cele statutowe fundacji:

1.

Pomnahnie dorobku kultury polskiej, nauki, oSwiaty i wychowania poprzez:

a)

organizowanie

i

finansowanie dzialaf' maj4cych na celu stworzenie wybitnym

naukowcom, dydaktykom

i tw6rcom

naleirytych warunk6w do pracy w Polsce i

powstr4rmanie ich od emigracji za granicg.

b) wspieranie rozwoju uzdolnieri uczni6w i student6w,
c) wspieranie dzialalnoSci plac6wek kulturalnych, naukowych, o5wiatowych i

wychowawczych,

d) wspieranie przedsigwzig6 kulturalnych, naukowych, o6wiatowych i
wychowawczych
2.

Wspieranie os6b, kt6re z powodu cigi:kiej choroby, kataklizmu, wojny, wypadku lub
innej przyczyny niezale';mej od tych os6b, znalazly sig w trudnej sytuacji finansowej.

3.

Wspieranie dzialalnoSci plac6wek ochrony zdrowia i dom6w opieki.

5\ Zasadv. formv i zakres dzialalno3ci statutowej z podaniem realizacji cel6w statutowych:

W roku 2015 Fundacja po raz pigtnasty zrealizowala akcjg stypendialn4 ,,Zostahcie z
nami", w ramach kt6rej stpendia

-

nagrody naukowe POLITYKI w kwocie 30.000,00 zl

kat2da przyznano pigciu mlodym naukowcom

z

nastgpuj4cych dziedzin: nauki

humanistyczne, nauki spolecme, nauki Scisle, nauki techniczne i nauki o 2yciu.

Ponadto przyznano nagrody finansowe

w

wysoko6ci 10.000,00

zl

kadda, dziesigciu

finalistom akcji ,,Zostancie z narrtl". Finalist6w akcji, spo6r6d 377 aplikuj4cych do tych
nagr6d mlodych naukowc6w, wylonila kapitula Profesorsk4

w sklad kt6rej weszlo

15

wybitnych przedstawicieli Swiata nauki oraz 3 przedstawicieli Redakcji POLITYKL
Natomiast wyboru pigciu laureat6w dokonala Kapitula

II

stopnia (tzw. Obl"watelska)

skladaj4ca siE z osobistoSci sztuki, medi6w i polityki.
Ponadto w roku 2015 po raz pierwszy ogloszono

i rozstrzygnigto konkurs p.n. ,,Nagroda

im. Mieczyslawa F. Rakowskiego na najlepszq pracg magistersk4 o PRL".
Fundusz na doroczne nagrody im. M. F. Rakowskiego, utworzony zostal z darowizny w

kwocie 150.000,00 zl przekazanej na rachunek Fundacji Tygodnika POLITYKA przez
2ong Pana Mieczyslawa F. Rakowskiego

.

Zgodne

z

wol4 Dwczyftcy nagrody bgd4

przyzanawarrc co rocznie (do czasu wyczerpania kwoty darowizny) przez Kapitulg
ustanowion4 przez Fundacjg.

W

sklad Kapituty bgd4 wchodzili historycy, jako

ze

tematyka konkurs6w bgdzie szeroko pojgta wiedza i badania dziej6w PRL.

W konkursie rozstrzygnigtym w listopadzie 2015 r. prqznano

I

kwocie 10.000,0021 onz dwa wyr6inienia w wysokoici 2.500,00

netlo ku2de.

zN

nagrodg gl6wn4 w

6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:

W roku 2015 nie miaty miejsca 2dne zdarzenia prawne maj4ce skutki finansowe.

7)

Opis dzialalnoSci gosoodarczej wedlue wpisu do rejestru przedsiebiorc6w KRS
Fundacja nie prowadzi dzialalnoSci gospodarczej.

8)

Informacia o wvsokoSci uzyskanych przvchod6w z wvodrgbnieniem ich 2r6del:
Przychody og6lem: 860.255,04 zl

Wtym:

-

ze Srodk6w publicznych / w tym z bud2etu paristwa i gminy/: ,,0"

z darowlzn:481.280,00 zl, w tym od:

e
o

9)

firm 480.000,00 zl
os6b fizycznych 1.260,00 zl

1% podatku dochodowego od os6b fizycznych 88.547,96

zL

wynik finansowy 2a2014 r.285.317,62 zl
przychody finansowe (odsetki z lokat ) 5.109,46 zl

Informacia o poniesionych kosztach:
Koszty og6lem: 395.946,72 zt
W tym:

-

na realizacjg cel6w statutowych: 308.7'77 ,00 zl
na administracj g (czynsz, korespondencja, usi. bank itp.) 50.889,72 zl

wynagrodzenia z tytul6w um6w cywilno

-

prawnych : 36.280,00 zl.

10) Informacia o osobach zatrudnionvch:

Fundacja nie zatrudnia os6b na etatach.

1

l) Informacja o wvnagrodzeniach:
Lqczna kwota wlplaconych wynagrodzef wyniosla w 2015

roku 36.280,00 zl. Na kwotg

wyplat skladaj4 sig przede wszystkim wynagrodzenia z t1't' um6w o dzielo dla czlonk6w

Kapituly Profesorskiej oceniaj4cych zgloszone aplikacje do nagr6d naukowych oraz
Kapituly oceniaj4cej prace zgloszone w ramach konkursu im. Mieczyslawa F.
Rakowskiego.

12) Informacja o

u&ielonych po2yczkach:

Fundacja nie udzielala w roku 2015 po2yczek.

l3) Informacja o oosiadanvm maj4tku:

a)

Fundacja posiadala na dzieri 31.12.2015 r. Srodki finansowe w kwocie 568.635,32 zl z
tego: ulokowane na rachunkach bankowych 568.527,75 zt.

-

w kasie 107,57 zl.

b) Fundacja nie posiada papier6w wartodciowych.
c) Fundacja nie nabywala 2adnych nieruchomo5ci.
d) Fundacja nie nabywala w roku 2015 drodk6w trwalych
e) Informacje statystyczne:
Aktywa: 568.635,32 A
Zobovsiqzaria: 4.327,00 zl

14)

Informacie o dzialalno6ci zleconej findacji przez podmiotv oafistwowe

i

samorz4dowe

oraz o ich wynikach finansowvch:

Fundacja nie wykonywda zadafi zleconych przez podmioty panstwowe i samorz4dowe.
15) Informacie

o rozliczeniach fundacji z tvtulu ciai4cych zobowiqzan oodatkowych w tvm

skladanvch deklaracii podatkowych:

Frmdacja w tenninie oplacala podatek od os6b fizycznych

-

zgodnie z deklaracjami PIT-

4, PIT-I t.

16)

Informacia o kontrolach i ich wynikach:

Dzialahodi Fundacji nie byla w roku 2015 konholowana przez 2aden organ kontrolny-
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Sprawozdanie finansowe
Fundacja Tygodnika POLIWKA
z siedzib4 02-309 Wanszawa, ul. Slupecka 6

NIP: 526-26-67-gL4
okresoddnia

l

sWcznia

2015r.

dodnia

31 qrudnia 2015r.

na kt6re sklada siq:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informade og6lne
Bilans
Rachunek zysk6w i strat
Informacje uzupelniajace do bilansu
Sporzqdzajqcy sprawozdanie

3

Zarzqd jednostki:
PREZES ZARZADU FUNDACJI

,/^l*

Ewa Wilk-Bqdkowsktt
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Warszawa, 15 marca 2016r.

l,trt4rit h!i,i;a

Fundada Tygodnika POUTYM

Warszaw4 15 marca 2016r.

02-309 Warszawa, ul. SluD{ka 5

Wstep do sprawozdania finansowego - informacje og6lne
nieodplatnq lub ody'atnq dzialalno56 po2ytku publicznego

lub inny organ prowadzAcy r€jestr

Rejonowy dla Miasta Stolecznego Warszawy

Rodzaj rejestru i numer wpisu

Od dnia

l

stvcznia 2015r. do dnia 31 orudnia 2015r.

Fundacja w dajEcej siq przewidziei przyszlosci bedzie

om6wi€nle pr:Trqtl'dt zas.d (pollty{d) radrun!@wodd, w tym nctod r'ryo€ny aktyu,6r.r I Fasaudrv (t kfe rnortyadl),
Pomlaru w'|til(u finaltsowego o|az a9@bu spo,zldzcnb sp|r$ddanb ftn nsoty€go w zal(raclQ w JaEm utttm
pm.t'rd. t dnoab prawo wyboru.
1) Fundacja nie prowadzi dzialalno6ci gospodareej i stosuje uproszczone zasady rachunkowo6ci okeslone w ustawie z dnia 29.09.1994
r. o rachunkowo6ci w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoSci dla jednostek miko. O K6rych mowa w art.. 3 ust, la pkt 2 ustawy o
rachunkowo6ci
2) Nad\ /yika przychod6w nad kosztami ustalona za dany rok obrotowy, po zatwierdzeniu rocznego sprdwozdania finansowego zwiqkza
fundusz statutowy Fundacji.

3) Naleino6ci i zobowiEzania vrycenia

siQ na

dziei bilansowy w kwocie wymaganej zaplaty

4) Srodki pieniq2ne wykazuje siqw warto6ci nominalnej.
5) Rzeczowe aktywa trwale ; wartoici niematerialne i prawne sE wykazywane w bilansie w warto6ci netto. W zakresie amortfzaacji
przyjeto zasade, 2e Srodki trwale o cenie do 3500 zl amortfzowane sa jednorazowo z chwila wydania a pozostale amortyzowane
metodQ liniowq przy wykorzystaniu stawek wynikjEcych z ptzepisriw podatkowych
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Fundacja Tygodnika POUTYM
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Warszawa, 15 marca 2016r.

BILANS
sporzqdzony na dzie6: 31 grudnia 2015r.

AKTYWA
A,

Aktywa tnvale, w tym:

- Srodki trwale
B.

Altywa obtotom, w tym!

387 363,62

568 63s,32

387 363,62

568 63532

385 317,62
100 000.00

564 308.32
100 000.00

2 046,00

4 327.00

387 363.62

568 635,32

- zapasy
- naleznoki k6tkoterminowe

Alttnra razern

A.

PASYWA
(apital (fundusr) r.d.5ny, w tynl

- kapital (fundusz) podstawowy
- naleine wplaty na kapital podstawowy (wielkde ujemna)
B. Zobowlezanla I r€zctavy na

robowlqzanla,

vv

tynt

rezerw na zobowiazanla
- zobowiEzania z

q

ulu kedyt6!,y i po2y@ek

Pasvwa razem

I'REZES ZARZADU FUNDACJI

-e--

,&4A-

L*'a Wilk_Bedkowska

CZI.ONEK ZARZADU FUNDACJI
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D o
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f .J.-ITYKA
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ul

SluPecka

o

Fundacja Tygdnika tuUTYKA
02-309 Warcawa, ul. 9upecka 6

Watsawa, 15 marca 2016r,

RACHUNEK ZYSK6W

I

STRAT

dla jednostek mikro, o K6rych mowa w art. 3 ust.

la pkt 2 ustawy o rachunkowo6ci, w tym m.in. dla
nieprowadzqcych dzialalnosci gospodarczej stowarzyszen, zwiqzk6w zawodowych, organizacji pracodawc6w, izb
gospodarczych, fundacji, pzedstawicielstw pzedsiebiorc6w zagranicznych

l

za oknes od

stycznia 2015r. do

3l

grudnia 2015r.
poprzedni

Tr€66

ffi

A. Prtydody podstawowej dzialalnodd op€racyJnej I zr6lvnane z niml,
- v{ tym zmiana stanu produkt6w (a{lqkszenie - wartosi dodahia, zmniejszenie wartoid ujemna)
B. lGszty podstawo$re, <Hahlno6d

operryld

blc4cy

722.65

855 14s,s8

39s

411 054,56

;72

L Amortlzacla

IL Zuiycie material6w i energii

3120,00

UI. \ /ynagrcdzenia, ubezpieeenia spoleczne i inne Swladeenia

VlI.

Pozosta.le kosztv

C. Foz6tate ptzydlody |

-

4dd,

w tym:

14 200,00

35 280,00

396 854.56

356 546,72

9 651,53

5 109,,1€

0,00

0,00

aktuallzacla wartoki aktywjw

D.

Pozofil€ lcszty i stsaty, r{ tym:

-

aktualizacja warto{ci akvw6w

E. Podatek

dododov{y

2,00

n€tb ogdlem (A-B+C-DO, w tyn:
przychod6w
Nadwyita
nad kosAami (wartoif dodatnia)

F. l,Wnik finansoury

285 3L7,62

I.

454 308,32

245 317.62

4A 30432

II. Nadlvytka koszt6w

nad przychodami (warto6i ujemna)

czloNEK ZARZADU

FUNDACJT

Onet'nZ1
D
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FUNDACJA TYGODNIKA

POLITYKA
02-309 Warszawa,

ul

Slupecka 6

FundaqA Tygodnika POUTYM
02-309 Warszawa, ul. gupecka 6

Warszawa, 15 marca 2016r.

Informacje uzupelniajqce do bilansu!

..
tJ

Kwota wszelkich zobowiqzah finansowych, w tym z q/tulu dlu2nych instrument6w finansowych,
gwarancji iporqczeri lub zobowiqzari warunkowych nieuwzglQdnionych w bilansie, ze wskazaniem
charakteru iformy wierzytelno5ci zabezpieczonych rzecowo; wszelkie zobowiqzania dotyczqce
emerytur oraz jednostek powiQzanych lub stowarzyszonych sq ujawniane odrebnie,

.
r

rozrachunki publiczno prawne
rozrachunki z \[ulu wynagrodzei

3841,00
0,00

suma
t'-.

3841,00

Kwota zaliczek ikredyt6w udzielonych czlonkom organ6w administrujqcych, zanEdzajAcych
inadzorujqcych, ze wskazaniem oprocentowania, gbwnych warunk6w oraz wszelkich kwot
splaconych, odpisanych lub umozonych, a tak2e zobowiEzai zaciEgnietych w ich imieniu q u€m
gwarancji i porqczei wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogolem dla ka2dej kategorii,

3)

nie dotyczy

O udzialach (akcjach) wlasnych, w tym:

a) przlepa nabycia udzial6w (akcji) wlasnych dokonanego w roku obrotowym,

-

nie dotyczy

liczba iwarto5i nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udzial6w (akcji), a
braku wartosci nominalnej, ich wartosi ksiqgowa, jak te2 czQ56 kapitalu

b) w przypadku

podstawowego, kt6rE te udzialy (akcje) reprezentujE,

-

nie dotyczy

c) w przypadku nabycia lub zbycia odplatnego, r6wnowartoS6 tych udzialow (akcji),

-

nie dotyczy

liczba iwartoSi nominalna lub, w razie braku wartoSci nominalnej, warto5i ksiggowa wszystkich

d) udzialow (akcji) nabytych izatrzymanych, jak r6wnie2 czqSe kapitalu podstawowego, kt6rq te
udzialry/

(akcje) reprezentujA.

-

PREZES ZARZ4DU FUNDACJI
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vEwa
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