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I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

Stosownie do art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 

września 1994 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 217  z późn. zm.) oraz zgodnie z wzorami zamieszczonymi w 

załączniku nr 6 do w/w ustawy Zarząd Fundacji „PISMO” przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się: 

1. Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego, 

2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, 

3. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, 

4. Informacja dodatkowa. 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz 

rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy organizacji. 

 

 

 

 

 

Zarząd Fundacji 

 

Piotr Nesterowicz    …………………………………… 

 

Magdalena Kicińska    ……………………………………. 

 

Kalina Wyszyńska    ……………………………………. 

 

 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji 

 

Małgorzata Zastąpiło    ………………………………….. 
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II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Podstawowe dane o fundacji 

Nazwa Fundacji:  Fundacja „PISMO” 

Siedziba i adres:  00-033 Warszawa, ul. Wojciecha Górskiego 1 lok.66  

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji w KRS: 2 sierpnia 2017 roku 

Numer  KRS: 0000689263 

Numer  NIP: 1182150957 

Numer  REGON: 367953448 

Kod PKD: 5814Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków  

Zarząd Fundacji:  Piotr Nesterowicz    – Prezes Zarządu 

Magdalena Kicińska    – Członek Zarządu 

Kalina Wyszyńska   – Członek Zarządu 

Rada Fundacji:  Piotr Noceń  

 Agnieszka Grabowska Gacek 

Marcin Stanik 

Tomasz Olkiewicz 

Szmidt Belcarz Ewa  

Agnieszka Liszka-Dobrowolska 

Piotr Stasiak 

Małgorzata Sztejter 
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Cel działania Fundacji 

Celem Fundacji jest działalność oświatowa i kulturalna w zakresie: 

1) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności 

wspierania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz propagującej wyniki 

badań naukowych, 

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności 

poprzez działania na rzecz rozwoju czytelnictwa, 

3) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, w szczególności poprzez działania na rzecz rozwoju 

kontaktów międzykulturowych, promocji demokracji, poszanowania odmienności i 

tolerancji oraz rozwoju kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i 

społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów i społeczności, 

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, poprzez działania na 

rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych i popularyzowania 

kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, oraz rozwoju kultury i świadomości 

społecznej we wszystkich warstwach społecznych, 

5) promocji i organizacji wolontariatu, 

6) działalności charytatywnej. 

Czas trwania działalności Fundacji 

Czas trwania działalności Fundacji „PISMO” jest w myśl statutu Fundacji nieoznaczony. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji „PISMO” obejmuje okres od 01 stycznia 2021 roku 

do 31 grudnia 2021 roku. 

Kontynuacja działalności 

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania przez Fundację 

działalności operacyjnej. Według posiadanych przez Zarząd informacji nie ma zagrożenia 

kontynuacji działalności Fundacji ani ryzyka znaczącego ograniczenia zakresu jej działalności 

w ciągu najbliższych 12 miesięcy następujących po 31 grudnia 2021 r.  

Wpływ wojny w Ukrainie oraz pandemii COVID-19 na działalność Fundacji i sprawozdanie 

finansowe sporządzone za 2021 rok 

Pandemia COIVD-19 miała wpływ na funkcjonowanie Fundacji Pismo w 2021 roku przede 

wszystkim w zakresie sprzedaży detalicznej miesięcznika "Pismo. Magazyn opinii". 

Obostrzenia i kolejne fale pandemii ograniczały funkcjonowanie handlu detalicznego i 
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negatywnie wpływały na sprzedaż prasy w stacjonarnych punktach sprzedaży. Przekładało 

się to na wyniki sprzedaży "Pisma" w tych kanałach, szczególnie w pierwszej połowie oraz 

pod koniec 2021 roku. Równocześnie w drugiej połowie 2021 roku mieliśmy do czynienia z 

odwróceniem trendu dotyczącego skłonności konsumentów do kupowania i przedłużania 

subskrypcji treści konsumowanych online (tzn. jego znaczącego wzrostu w 2020 roku, po 

pojawieniu się COVID-19). Dotyczyło to również prasy i mediów cyfrowych, i przekładało się 

ilość subskrybentów "Pisma" przedłużających wygasające roczne subskrypcje. Niemniej 

czynniki te nie miały znaczącego wpływu na ogólne wyniki Fundacji i w ocenie kierownictwa 

nie powinny mieć istotnego wpływu na jej działalność w przyszłych okresach. 

Wybuch wojny w Ukrainie pod koniec lutego 2022 roku nie miał bezpośredniego wpływu na 

sporządzone sprawozdanie. Można oczekiwać, że wojna w Ukrainie, związany z nią napływ 

uchodźców oraz wywołany przez działania wojenne dodatkowych silny impuls inflacyjny 

(związany szczególnie w cenami surowców) mogą mieć pośredni wpływ na przyszłe wyniki 

Fundacji, gdyż w świetle tych zdarzeń można oczekiwać ograniczenia wydatków 

dokonywanych przez konsumentów, również w odniesieniu do zakupów prasy i subskrypcji 

mediów, w tym także "Pisma".  Niemniej na chwilę obecną nie wydaje się, aby miał to być 

efekt istotny dla działalności organizacji i jej długoterminowych wyników. Zarząd Fundacji 

będzie nadal monitorować tą sytuację i podejmie odpowiednie kroki, aby złagodzić 

ewentualne negatywne skutki dla Fundacji.  

 

Przyjęte przez Fundację zasady (polityka) rachunkowości 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych 

prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) 

rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu 

Fundacji, wprowadzającej ją do stosowania od początku roku obrotowego i obejmującą: 

1. zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, 

2. zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 

3. zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, obejmujące: 

a) zakładowy plan kont, 

b) wykaz ksiąg rachunkowych, 

c) dokumentację systemu przetwarzania danych, 

4. system ochrony danych i ich zbiorów, 

Zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod 

i wzorów dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres 

wieloletni. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek 

pozarządowych, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną z wyszczególnieniem 

wybranych uproszczeń: 
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1. Fundacja dokonuje wyceny aktywów w wartościach historycznych, tj. w cenie 

nabycia, koszcie wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania w 

kwocie wymaganej zapłaty,  

2. Fundacja ustala w rachunku zysków i strat wynik finansowy netto w sposób 

następujący: jako różnicę pomiędzy przychodami i kosztami, która po zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego zwiększa lub zmniejsza odpowiednio zysk/stratę z lat 

ubiegłych, 

3. Fundacja prowadzi działalności gospodarczą w zakresie usług promocyjnych i 

marketingowych, za 2021 rok nie podlega obowiązkowemu badaniu sprawozdania 

finansowego, nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych oraz nie sporządza 

zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. 

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które 

wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny 

wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 

1. Przez aktywa finansowe rozumie się: aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe 

wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do 

otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych 

z inną jednostką na korzystnych warunkach.  

Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej.  

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów 

wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz 

powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak 

również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów 

finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu 

wytworzenia środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 

Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych przyjęto następujące 

kursy: 

31-12-2020    31-12-2021 

EUR 4, 6148    EUR 4,5994 

USD 3, 7584    USD 4,0600 

 

2. Zapasy wyrobów gotowych i produkcję w toku wycenia się w koszcie wytworzenia. 

Do kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych (administracyjnych). Koszty 

administracyjne obejmują koszty zarządzania Fundacją jako całością, w skład których 

wchodzą koszty ogólno-administracyjne, takie jak koszty biurowe, ogólno-

gospodarcze, media, itp. 

3. Należności i roszczenia wykazano w kwocie wymaganej zapłaty.  

4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz umów dotacyjnych wykazano w kwocie 

należnej do zapłaty.  
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5. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich 

powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla 

danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień. 

6. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia 

się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez 

Narodowy Bak Polski 

7. Środki trwałe są wykazywane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 

pomniejszonego o umorzenie. Środki trwałe amortyzowane są przez okres ich 

ekonomicznego użytkowania. Celem ustalenia stawek, Fundacja posiłkuje się 

stawkami określonymi w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu 

środka trwałego do używania. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł 

umarzane są metodą liniową, środki trwałe o niższej wartości amortyzowane są w 

100% w miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.  

8. Fundacja nie tworzy rezerw w związku z niewykorzystanymi urlopami 

wypoczynkowymi, zgodnie z art. 4, ust 4 ustawy o rachunkowości. 

9. Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane 

zgodnie z przepisami prawa i statutu Fundacji, które obejmują otrzymane darowizny i 

dotacje od osób prawnych i fizycznych, przychody z tytułu działalności statutowej 

odpłatnej (sprzedaż miesięcznika „Pismo”), dotacje od jednostek samorządowych i 

rządowych oraz przychody ze sprzedaży usług w ramach działalności gospodarczej .  

10. Do kosztów działalności zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych, w 

tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty 

ogólnego zarządu jednostki, a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 

społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, które pełnią 

funkcje administracyjne, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce 

oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym. Pozostałe koszty uznawane są 

w okresie, którego dotyczą.  

11. Fundacja stosuje zasady ostrożnej wyceny, zasadę istotności w przedziale 1% sumy 

bilansowej. 

12.  W roku 2021 Fundacja zgodnie ze statutem prowadziła działalność statutową 

odpłatną w zakresie wydawania czasopisma „PISMO”. 
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III. BILANS 
Bilans Fundacja "PISMO"  

z siedzibą w Warszawie sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku 

AKTYWA Nota Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2021 

A Aktywa trwałe   6 662,50 3 587,50 

I Wartości niematerialne i prawne 1 0,00 0,00 

II  Rzeczowe aktywa trwałe 2 6 662,50 3 587,50 

III Należności długoterminowe 
 

0,00 0,00 

IV Inwestycje długoterminowe 
 

0,00 0,00 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 

0,00 0,00 

B Aktywa obrotowe   1 572 711,83 1 375 440,62 

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 3 65 154,25 127 786,20 

II Należności krótkoterminowe 4 292 155,51 346 795,38 

III Inwestycje krótkoterminowe 5 1 214 664,40 900 859,04 

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 

737,67 0,00 

C Należne wpłaty na fundusz statutowy   0,00 0,00 

AKTYWA razem   1 579 374,33 1 379 028,12 

PASYWA Nota Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2021 

A Fundusz własny   1 241 950,19 988 635,25 

I  Fundusz statutowy 
 

4 000,00 4 000,00 

II Pozostałe fundusze 
 

0,00 0,00 

III Zysk (strata) z lat ubiegłych 
 

475 959,90 1 237 950,19 

IV Zysk (strata) netto 
 

761 990,29 -253 314,94 

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   337 424,14 390 392,87 

I Rezerwy na zobowiązania 
 

0,00 0,00 

II Zobowiązania długoterminowe 
 

0,00 0,00 

III Zobowiązania krótkoterminowe 4 337 424,14 390 392,87 

IV Rozliczenia międzyokresowe 
 

0,00 0,00 

PASYWA razem   1 579 374,33 1 379 028,12 
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IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
Rachunek zysków i strat Fundacja "PISMO" 

z siedzibą w Warszawie sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku 

Rachunek zysków i strat Nota 
Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2020 roku 

Rok zakończony dnia 
31 grudnia 2021 roku 

A Przychody z działalności statutowej 6 2 272 612,52 1 951 612,29 

I 
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej  pożytku 
publicznego 1 052 620,58 431 140,41 

II 
Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku 
publicznego 1 219 991,94 1 520 471,88 

III Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 

B Koszty działalności statutowej 7 1 465 052,87 1 756 107,37 

I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 

II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 807 126,55 456 060,37 

III Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 

IV  Koszt własny sprzedanych wyrobów 657 926,32 1 300 047,00 

C Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)   807 559,65 195 504,92 

D Przychody z działalności gospodarczej 6 513 784,70 420 794,09 

E Koszty działalności gospodarczej 7 130 000,00 55 526,70 

F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)   383 784,70 365 267,39 

G Koszty ogólnego zarządu 7 145 774,59 209 084,24 

H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)   1 045 569,76 351 688,07 

I Pozostałe przychody operacyjne 6 57 430,28 27 618,84 

J Pozostałe koszty operacyjne 7 345 265,69 632 219,86 

K Przychody finansowe 6 4 914,34 600,69 

L Koszty finansowe 7 658,40 1 002,68 

M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)   761 990,29 -253 314,94 

N Podatek dochodowy   0,00 0,00 

O Zysk (strata) netto (M-N)   761 990,29 -253 314,94 

 

  



S t r o n a  | 10 

V. INFORMACJA DODATKOWA 

1) Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu 

dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 

warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i 

formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. 

Nie wystąpiły 

2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów 

administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem 

oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, 

odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich 

imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem 

kwoty ogółem dla każdej kategorii. 

Nie wystąpiły 

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. 

a) Nota nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 

aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji 

wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy oraz               

z tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. 

b) Nota nr 2  Szczegółowy zakres zmian środków trwałych, zawierający stan aktywów na 

początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, 

rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy oraz z tytułów zmian 

dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. 

c) Nota nr 3 Stan zapasów rzeczowych aktywów obrotowych. 

d) Nota nr 4 Szczegółowe zestawienie należności i zobowiązań krótkoterminowych. 

e) Nota nr 5 Stan środków pieniężnych w kasie, rachunkach bankowych i lokatach. 
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Nota 1 

Wyszczególnienie 

1. Koszty 
zakończonych 
prac 
rozwojowych 

2. Wartość 
firmy 

3. Inne 
wartości 
niematerialne 
i prawne 

4. Zaliczki na 
wartości 
niematerialne 
i prawne 

Razem 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Wartość brutto na początek okresu 0,00 0,00 70 966,00 0,00 70 966,00 

  Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    – nabycie       0,00 0,00 

    – przemieszczenie wewnętrzne         0,00 

    – inne         0,00 

  Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    – likwidacja         0,00 

    – sprzedaż         0,00 

    – przemieszczenie wewnętrzne         0,00 

    – inne         0,00 

Wartość brutto na koniec okresu 0,00 0,00 70 966,00 0,00 70 966,00 

Umorzenia na początek okresu 0,00 0,00 70 966,00 0,00 70 966,00 

  Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    – w tym amortyzacja         0,00 

  Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    – likwidacja         0,00 

    – sprzedaż         0,00 

    – przemieszczenie wewnętrzne         0,00 

    – inne         0,00 

Umorzenia na koniec okresu 0,00 0,00 70 966,00 0,00 70 966,00 

Odpisy aktualizujące na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Zwiększenia         0,00 

  Wykorzystanie         0,00 

  Rozwiązanie         0,00 

Odpisy aktualizujące na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość netto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  



Nota 2 

Wyszczególnienie 

1. Środki trwałe           

Razem 
rzeczowe 

aktywa trwałe   

a) grunty (z 
wyłączeniem 
gruntów 
użytkowanych 
wieczyście) 

b) grunty 
użytkowane 
wieczyście 

c) budynki, 
lokale i obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

d) 
urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

e) środki 
transportu 

f) inne 
środki 
trwałe 

Wartość brutto na początek okresu 15 375,00 0,00 0,00 0,00 15 375,00 0,00 0,00 15 375,00 

  Zwiększenia 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 

    – nabycie 6 000,00       6 000,00     6 000,00 

    – aktualizacja wartości 0,00             0,00 

    – przemieszczenie wewnętrzne 0,00             0,00 

    – inne 0,00             0,00 

  Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    – likwidacja 0,00             0,00 

    – aktualizacja wartości 0,00             0,00 

    – sprzedaż 0,00             0,00 

    – przemieszczenie wewnętrzne 0,00             0,00 

    – inne 0,00             0,00 

Wartość brutto na koniec okresu 21 375,00 0,00 0,00 0,00 21 375,00 0,00 0,00 21 375,00 

Umorzenie na początek okresu 8 712,50 0,00 0,00 0,00 8 712,50 0,00 0,00 8 712,50 

  Zwiększenia 9 075,00 0,00 0,00 0,00 9 075,00 0,00 0,00 9 075,00 

    – w tym amortyzacja 9 075,00       9 075,00     9 075,00 

  Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    – likwidacja 0,00             0,00 

    – sprzedaż 0,00             0,00 

    – przemieszczenie wewnętrzne 0,00             0,00 

    – inne 0,00             0,00 

Umorzenie na koniec okresu 17 787,50 0,00 0,00 0,00 17 787,50 0,00 0,00 17 787,50 

Odpisy aktualizujące na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Zwiększenia 0,00             0,00 

  Wykorzystanie 0,00             0,00 

  Rozwiązanie 0,00             0,00 

Odpisy aktualizujące na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość netto na początek okresu 6 662,50 0,00 0,00 0,00 6 662,50 0,00 0,00 6 662,50 

Wartość netto na koniec okresu 3 587,50 0,00 0,00 0,00 3 587,50 0,00 0,00 3 587,50 



 

Nota 3 

  Wyszczególnienie Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2021 

Zapasy, w tym: 65 154,25 127 786,20 

Wyroby gotowe i półprodukty 24 207,87 99 314,20 

Produkcja w toku 40 946,38 28 472,00 

 

Nota 4 

  Wyszczególnienie Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2021 

Należności krótkoterminowe 292 155,51 346 795,38 

Bieżące należności od odbiorców 186 488,73 218 364,12 

Bieżące należności od budżetu 92 504,16 108 468,18 

Pozostałe należności 13 162,62 19 963,08 

Zobowiązania krótkoterminowe 337 424,14 390 392,87 

Bieżące zobowiązania wobec dostawców 43 914,28 103 910,87 

Bieżące zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 77 799,68 43 298,98 

Pozostałe zobowiązania 2 093,01 1 800,47 

Zobowiązania wobec budżetu 213 617,17 241 382,55 

 

Nota 5 

  Wyszczególnienie Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2021 

Inwestycje krótkoterminowe 1 214 664,40 900 859,04 

Środki pieniężne w kasie 9,55 9,55 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 463 911,60 398 279,16 

Lokaty 800 000,00 500 062,59 

Pozostałe środki pieniężne -49 256,75 2 507,74 

 

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich 

źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z 

tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków 

publicznych. 
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a) Nota nr 6 Informacje o przychodach 

 

Wyszczególnienie Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2021 

Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z 
rachunkiem zysków i strat) 2 848 741,84 2 400 625,91 

Źródła przychodów:     

Działalność finansowa 4 914,34 600,69 

Źródła prywatne ogółem, w tym: 1 052 620,58 431 140,41 

- darowizny od osób fizycznych 449 289,82 224 311,65 

- darowizny od osób prawnych 578 254,18 201 128,76 

- dotacje 23 000,00 5 700,00 

Działalność statutowa odpłatna 1 219 991,94 1 520 471,88 

- działalność wydawnicza 1 149 991,94 1 520 471,88 

- dotacja celowa 70 000,00 0,00 

Działalność gospodarcza 513 784,70 420 794,09 

Inne źródła 57 430,28 27 618,84 

 

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów. 

a) Nota nr 7 Informacje o kosztach 

 

Wyszczególnienie Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2021 

Łączna kwota kosztów jednostki ogółem (zgodnie z 
rachunkiem zysków i strat) 2 086 751,55 2 653 940,85 

Struktura kosztów     

Działalność statutowa odpłatna: 1 465 052,87 1 756 107,37 

- koszty bezpośrednie i pośrednie działalności wydawniczej 737 126,55 456 060,37 

- dotacja celowa MKiDN 70 000,00 0,00 

- koszt sprzedanych produktów 657 926,32 1 300 047,00 

Działalność gospodarcza 130 000,00 55 526,70 

Koszty administracyjne 145 774,59 209 084,24 

Koszty pozostałe, w tym: 345 924,09 633 222,54 

- zwroty protokolarne 330 262,47 601 379,25 

- koszty finansowe 658,40 1 002,68 
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b) Nota nr 8 Informacje o wyniku finansowym na poszczególnych działalnościach 

 

Wyszczególnienie 2020 2021 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 1 052 620,58 431 140,41 

- darowizny od osób fizycznych 449 289,82 224 311,65 

- darowizny od osób prawnych 578 254,18 201 128,76 

- dotacje 23 000,00 5 700,00 

- crowfunding 2 076,58 0,00 

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 0,00 0,00 

Wynik na działalności statutowej nieodpłatnej 1 052 620,58 431 140,41 
Przychody z działalności statutowej odpłatnej 1 219 991,94 1 520 471,88 

- sprzedaż miesięcznika "PISMO" wersja papierowa 957 841,69 1 304 329,56 

- sprzedaż miesięcznika "PISMO" wersja cyfrowa 192 150,25 216 142,32 

- dotacja celowa 70 000,00 0,00 

Koszty działalności statutowej odpłatnej 1 465 052,87 1 756 107,37 

- koszt własny sprzedanych wyrobów 657 926,32 1 300 047,00 

- koszt pośrednie produkcji wyrobów 737 126,55 456 060,37 

- dotacja celowa 70 000,00 0,00 

Wynik na działalności statutowej odpłatnej -245 060,93 -235 635,49 
Przychody z działalności gospodarczej 513 784,70 420 794,09 

- promocja, reklama 243 047,71 147 921,00 

- sponsoring 228 252,03 85 593,09 

- pozostałe 42 484,96 187 280,00 

Koszty działalności gospodarczej 130 000,00 55 526,70 

Wynik na działalności gospodarczej 383 784,70 365 267,39 
- koszty administracyjne -145 774,59 -209 084,24 

- zwroty protokolarne -330 262,47 -601 379,25 

- pozostałe koszty operacyjne -15 003,22 -30 840,61 

- koszty finansowe -658,40 -1 002,68 

- umorzenie składek ZUS 51 838,48 0,00 

- pozostałe przychody operacyjne 5 591,80 27 618,84 

- przychody finansowe 4 914,34 600,69 

Wynik OGÓŁEM 761 990,29 -253 314,94 

 

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu 

statutowego. 

Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 2 sierpnia 2017 roku, 

fundusz statutowy został opłacony. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 4.000,00. 

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, 

zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych 

przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od 

osób fizycznych oraz sposoby wydatkowania środków pochodzących z 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Nie dotyczy 
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8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny 

sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik 

finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia 

wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do 

jednostki. 

Nie wystąpiły 

 

Zarząd Fundacji 

 

Piotr Nesterowicz    …………………………………… 

 

Magdalena Kicińska    ……………………………………. 

 

Kalina Wyszyńska    ……………………………………. 

 

 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji 

 

Małgorzata Zastąpiło    ………………………………….. 
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