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Metody wyceny: 

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wyceniane są 
według zasad określonych ustawa o rachunkowości i stawek amortyzacyjnych przewidzianych 
ustawą o podatku dochodowym osób prawnych tj. wg ceny nabycia.

Należności długoterminowe i krótkoterminowe są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty                 
bez naliczania odsetek od nieterminowych płatności.

Zapasy towarów i materiałów wyceniane są na poziomie cen zakupu.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wyceniane są według wartości nominalnej.

Fundusze są wyceniane w wartościach nominalnych.

Zobowiązania ustala się na poziomie wartości wymaganej płatności.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i wg miejsc ich powstawania.

Stosowana jest metoda uproszczonej ewidencji obrotu towarami i materiałami, zgodnie z 
zasadami określonymi w art. 17 ust4 pkt4 ustawy o rachunkowości.

Fundacja nie tworzy rezerw na zobowiązania.
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Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji kalkulacyjnej.
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Sprawozdanie zostało sprządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.
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Nie dotyczy
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Nie dotyczy
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DOBRE MEDIA NOWEJ 
EWANGELIZACJI

31.12.2019
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DOBRE MEDIA NOWEJ 
EWANGELIZACJI

01.01.2019 - 31.12.2019

zł

2019

237 911,22

175 450,14

62 461,08

0,00
219 974,91

151 746,57

68 228,34

0,00

17 936,31
23 003,23

18 469,24

4 533,99

34 011,42
-11 541,12

1 107,41

2,27

4,36

7,19

-10 438,81
0,00

-10 438,81

2018

297 680,09

205 424,00

92 256,09

0,00
272 199,34

176 288,02

95 911,32

0,00

25 480,75
22 826,42

17 808,60

5 017,82

40 593,96
-10 095,39

7 038,77

0,00

0,00

30,33

-3 086,95
0,00

-3 086,95
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-10 438,81

262 026,22 262 026,22
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 086,95

219 663,73 219 663,73

0,00

0,00

5 868,70 5 868,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma 
nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element 
sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie PDF, CSV, 
JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT lub RTF. W przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w postaci 
pliku PDF, treść tej informacji zamieszczona zostanie w całości w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF. Natomiast w 
przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w innym pliku niż PDF, np. w postaci pliku DOC, JPG, TXT, w e-sprawozdaniu 
wygenerowanym do formatu PDF zamieszczona zostanie jedynie informacja o dołączonych plikach. 
Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który 
należy zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka op zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o 
rachunkowości może je dołączyć jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 
a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, druk ten 
wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.
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FUNDACJA DOBRE MEDIA NOWEJ EWANGELIZACJI 

UL. FRANCISZKAŃSKA 1 

75-247 KOSZALIN 

 

 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

FUNDACJI  DOBRE MEDIA NOWEJ EWANGELIZACJI  Z SIEDZIBĄ                     

W KOSZALINIE za rok 2019 

 

 
Fundacja Dobre Media Nowej Ewangelizacji z siedzibą w 75-063 Koszalin ul. Franciszkańska 1, została 

utworzona na mocy oświadczenia Księdza Biskupa Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej  Edwarda 

Dajczaka, działającego na rzecz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z siedzibą w Koszalinie jako 

Fundator, w dniu 27.01.2012, w formie aktu notarialnego nr 429/2012. 

 

Fundacja Dobre Media Nowej Ewangelizacji z siedzibą w Koszalinie, ul. Franciszkańska 1 wpisana jest 

do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS0000423457 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. 

Fundacja ma nadany numer Regon  321236760, oraz identyfikacje podatkową NIP 669-251-73-07. 

 

I.  Przedmiotem  działalności  jest: 

1. Materialne wspieranie rozwoju telewizji, radia i wydawnictw ewangelizacyjnych;  

2. Promocja i szerzenie cywilizacji miłości i chrześcijańskiej kultury życia; 

3. Upowszechnianie wiedzy o roli i zadaniach Nowej Ewangelizacji;  

4. Wspieranie inicjatyw na rzecz promocji zdrowia, wychowania dzieci i młodzieży, ochrony 

życia, środowiska naturalnego, działalności ekologicznej i profilaktyki społecznej;  

5. Wspieranie programów prorodzinnych; 

6. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia 

społecznego, a w szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, i obywatela; 

 

II. Fundacja prowadzi działalność  o charakterze pożytku publicznego. 

Wpisu statusu OPP do KRS dokonano dnia 20.10.2017 roku,sygnatura sprawy KO.IX.Nr REJ KRS 

008136/17/060      

Odpłatna działalność statutowa: 

58.11.Z  Wydawanie książek, 

47.62.Z  Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych prowadzona w  

               wyspecjalizowanych sklepach, 

     47.63.Z  Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona  



 

                    w   wyspecjalizowanych sklepach 

             47.89.Z  Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i  

                            targowiskach; 

             47.91.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

Nieodpłatna działalność statutowa: 

59.11.Z  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 

59.13.Z  Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów   

               telewizyjnych 

59.20.Z  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 

             58.13.Z  Wydawanie gazet, 

             82.30.Z  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

             93.29.Z  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

             85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

             59.12.Z  Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i 

                           programami    telewizyjnymi, 

             63.11.Z  Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (HOSTING) 

                           i podobna   działalność, 

             94.91.Z  Działalność organizacji religijnych, 

             63.12.Z  Działalność portali internetowych, 

 

III. W okresie  objętym sprawozdaniem finansowym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku        

nie zmienił się o skład organów władzy Fundacji. 

      Ksiądz Biskup Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej Edward Dajczak dnia 26 stycznia 2013 roku 

powołał dekretami reprezentację organów władzy Fundacji. 

 Skład osobowy Rady Fundacji 

 Przewodniczący Rady Fundacji          ks. Rafał Jaroszewicz 

 Sekretarz                                             Magdalena Plucner 

 Członek                                                ks. Krzysztof Włodarczyk 

 Zarząd Fundacji reprezentują: 

 Prezes                                                   ks. Krzysztof Witwicki 

 Wiceprezes                                          Mirosław Filiczkowski 

 Sekretarz                                              Leszek Tarasewicz 

 Komisja Rewizyjna w trzyosobowym składzie: 

 Przewodniczący KR                              Tomasz Kruk 

 Zastępca Przewodniczącego KR            Irena Kulik 

 Sekretarz KR       Jan Karwat 

 



 

IV. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 

      i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez najbliższy rok 

      obrotowy i nie istnieją istotne okoliczności wskazujące  na zagrożenie kontynuowania działalności  

      przez fundację poza zdarzeniami losowymi. 

 

V. Metoda wyceny aktywów i pasywów 

     Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wyceniane są według 

     zasad określonych ustawą o rachunkowości i stawek amortyzacyjnych przewidzianych ustawą 

     o podatku dochodowym od osób prawnych tj. wg ceny nabycia. 

     Należności długoterminowe i krótkoterminowe są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty 

     bez naliczania odsetek od nieterminowych płatności. 

     Zapasy towarów i materiałów wyceniane są na poziomie cen zakupu. 

     Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wyceniane są według wartości nominalnej. 

     Fundusze są wyceniane w wartościach nominalnych. 

     Zobowiązania ustala się na poziomie wartości wymaganej płatności. 

     Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i wg miejsc ich powstawania. 

     Stosowana jest metoda uproszczonej ewidencji obrotu towarami i materiałami, zgodnie z zasadami 

     określonymi w art. 17 ust4 pkt4 ustawy o rachunkowości. 

     Fundacja nie tworzy rezerw na zobowiązania. 

     Sprawozdanie finansowe za rok 2019 nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 

    W roku 2019 powstała nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości 10 438,81 zł , która zostanie 

    pokryta dochodem wypracowanym  w roku przyszłym  przy  założeniu, że zdarzenia losowe nie będą 

    bardzo dotkliwe  w kontynuowaniu działalności.  

 

Informacje do sprawozdania finansowego za 2019 rok -  w załączeniu. 

 

 

 

Koszalin, dnia: 05-06-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dobre Media Nowej Ewangelizacji 

ul. Franciszkańska 1 

75-247 Koszalin 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

FUNDACJI  DOBRE MEDIA NOWEJ EWANGELIZACJI W KOSZALINIE 
 

na dzień 31 grudnia 2019 roku 

1. Informacja o wszelkich zobowiązaniach finansowych nie uwzględnionych w bilansie. Nie wystąpiły 

    zobowiązania warunkowe inne formy zabezpieczenia wierzytelności, nie udzielono gwarancji i 

    poręczeń 

2. Nie wystąpiły zaliczki nie udzielono kredytów zarządowi, organom  nadzorującym  

    Fundację. 

3.     OBJAŚNIENIA DO BILANSU 

3.1.  Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zawierający stan 

tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenie i zmniejszenie przedstawia 

poniższe zestawienie. 

L

p

. 

Składniki Majątku 

Trwałego 
Wartość nabycia Umorzenia Wartość 

netto BO  Przychody 

i rozchody 
BZ BO Zwiększenia

zmniejszen. 
BZ 

1 Maszyny i urządzenia 
techniczne 

187 712,73 26 867,35 
-1 000,00 

213 580,08 127 488,33 
 

12 743,67 
-1 000,00 

139 082,50 74 497,58 

2 Środki transportu 1 820,50 22 000,00 23 820,50 1 820,50 2 566,69 4 387,19 19 433,31 

3 Pozostałe środki trwałe 3 959,53 404,94 4 364,47 3 959,53 404,94 4 364,47 0 
 Razem środki trwałe 193 492,76  48 272,29 241 765,05 133 268,86 14 565,30 147 834,16 93 930,89 

4 Środki trwałe w budowie        
5 Wartości niematerialne i 

prawne 
11 647,14 259,95 11 907,09 10 453,94 546,27 11 000,21 906,88 

 Razem 205 139,40 48  532,24 253 672,14 143 722,80 15 111,57 158 834,37 94 837,77 
 

3.2. Wartość gruntów  w wieczystym  użytkowaniu  – nie występuje 

3.3. Należności krótkoterminowe      4 267,99 zł w tym: 

-  z tytułu dostaw i usług       3 923,47 zł 

-  pozostałe należności -           344,52 zł 

 

3.4. Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem 2 379,74 zł 

 z tego: 

 Środki pieniężne w kasie                                           13,98   zł 

 Środki pieniężne na rachunkach  bankowych       2 365,76  zł  

 3.5.  Czynne rozliczenie kosztów  międzyokresowych                    309,36  zł 

 



 

4. OBJAŚNIENIE DO PASYWÓW BILANSU   

4.1.  Dane o strukturze własności kapitału  własnego: 

         Fundusz podstawowy fundacji na dzień 31.12.2019r       7.077,93 zł 

         Strata  z lat ubiegłych                                                  (-)  4.279,68 zł 

         Strata za rok 2019                                                       (-) 10 438,81 zł 

         Fundusz własny                                                          (-)   7 640,56 zł 

         Fundusz zapasowy i rezerwowy  – nie występuje 

4.2.  Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: 

         Bierne dotyczą odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie 

a. stan na 01.01.2019–        53.272,78 zł 

b. stan na 31.12.2019 –       67 201,35 zł 

4.3. Zobowiązania długoterminowe wyniosły 7.266,60 zł i przedstawiają się następująco: 

                     Pożyczka część długoterminowa                          7.266,60 zł 

4.4. Zobowiązania warunkowe, zabezpieczone na majątku fundacji – nie występują 

4.5. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły   37.975,43 zł i przedstawiają się następująco: 

                    Pożyczki krótkoterminowej          13.927,75 zł 

Z tytułu dostaw i usług                                           3.158,37 zł 

Wobec budżetu i ubezpieczeń społecznych         11.242,00 zł 

Z tytułu wynagrodzeń                                            7.725,72 zł 

                    Pozostałe zobowiązania                                         1.921,59 zł 

4.6.  Instrumenty finansowe – nie występują 

 

5. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

5.1.  Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów z darowizn  i    działalności odpłatnej. 

Wyszczególnienie 

 

Przychody rok 

2018 

Przychody rok 

2019 

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 
-  w tym przychody z darowizn osób fizycznych 
-  wpływy z 1%  z pod. dochodowego os. fiz. 

205.424,00 
15.599,40 
2 943,30 

175.450,14 
81 607,65 

4 244,60 
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 
- w tym przychody z transmisji  

92 256,09 
82.915,19 

62 461,98 
59 961,98 

Przychody z działalności gospodarczej: 
- w tym sprzedaż usług i reklam  
- w tym  sprzedaż  książek, płyt i towarów  

22.826,42 
11.374,62 
11.451,80 

23 003,23 
17 674,83 

3 828,40 
Pozostałe przychody operacyjne 
Przychody finansowe 

7.038,77 1 107,41 
4,36 

Ogółem przychody 327.545,28 262 026,22 

 

 

 



 

5.2 .Struktura rzeczowa poniesionych kosztów 

Wyszczególnienie 
 

Koszty roku 2018 Koszty roku 2019 

koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 176.288,02 151 746,57 

koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego  95.911,32 68 228,34 

koszty działalności gospodarczej 17.808,60 18 469,24 

koszty ogólnego zarządu 40.593,96 34 011,42 

pozostałe koszty operacyjne 0.00 2,27 

pozostałe koszty finansowe 30,33 7,19 

Ogółem koszty 330.632,23 272 465.03 

 

5.3  Struktura poniesionych kosztów w układzie rodzajowym  

Wyszczególnienie 
 

Koszty rok 2018 Koszty rok 2019 

Amortyzacja  10.250,70 16 111,57 
Zużycie materiałów i energii 24.662,01 31 807,58 
Usługi obce 83.588,55 52 492.35 
Podatki i opłaty 293,23 1 706.46 
Wynagrodzenia 153.514,81 137 602,36 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 27.538,70 21 789,95 
Pozostałe koszty rodzajowe 24.665,15 8 509,39 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8.976,48 2 435,91 
Pozostałe koszty operacyjne 0.00 2 ,27 
Pozostałe koszty finansowe 30,33 7,19 
Zmiana stanu produktów 2.887,73  
Razem 330.632,23 272 465,03 

 

6. INFORMACJA O WYDATKACH WPŁYWÓW Z TYTUŁU 1% 

      Fundacja posiada status OPP , uzyskała przychód  z tytułu 1% PIT w kwocie              4 244,60  zł 

      Działania i kwoty na które wydatkowano  środki pochodzące  z 1% PIT w wynoszą    4 813,44 zł 

      i poniesiono je na transmisje jako przekaz internetowy  na rzecz rodziny, macierzyństwa,  

      upowszechnienie  ochrony praw dziecka  z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

      Na podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie patriotyzmu  oraz rozwoju  świadomości          

      narodowej i kulturowej w innych  miejscowościach. 

7.  Inne informacje o kosztach 

7.1.   Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych , zapasów – nie występują 

7.2.   Nie wystąpiły przychody i koszty w wyniku działalności zaniechanej w roku obrotowym . 

7.3.   Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariancie kalkulacyjnym 

7.4.   Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – nie  

         występują 



 

7.5.   Nie występują  w ostatnim roku i planowane w następnym  nakłady na niefinansowe aktywa  

        trwałe oraz na ochronę środowiska. 

7.6.  Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od 

        osób prawnych. 

Zmniejszające koszty uzyskania przychodów działalności odpłatnej -amortyzacja od środków  

trwałych dotowanych na kwotę 8 121,43 zł  oraz  przychody. 

8.     INNE INFORMACJE 

8.1  Przeciętnie w roku obrotowym zatrudnienie wynosiło – 3 osoby. Wynagrodzenie pracowników  

       zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych   razem ze 

       składkami ZUS obciążającymi pracodawcę  wynosiło 159 392,31 zł  Wynagrodzenie brutto 

       Zarządu Fundacji za rok 2019 wynosi  33 910,00 zł. 

8.2  Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład 

       organów  zarządzających i nadzorujących Fundacją, ze wskazaniem warunków i terminów spłaty  

       - nie wystąpiły. 

8.3  Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu  

       finansowym roku obrotowego dotyczyły wykazania danych w Rachunku Zysków i Strat w  

       warunkach porównawczych za rok 2018 - nie wystąpiły. 

8.4  Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych 

       w sprawozdaniu finansowym - nie występują. 

8.5  Zmiany zasad rachunkowości, w tym metody wyceny oraz zmiany sposobu sporządzania  

       sprawozdania finansowego wystąpiły i dotyczyły uszczegółowienia działalności i przypisania w  

       nich przychodów i kosztów wg wymaganych kryteriów przepisami ustawy o działalności pożytku  

       publicznego. 

8.6  Poważne zagrożenia dla kontynuowania działalności 

       Zarząd Fundacji przewiduje zagrożenia w kontynuacji działalności w najbliższym okresie 

       czasu z  aktualnych przyczyn losowych. Strata z roku 2019 w wysokości 10 438,81 zł  jest    

       możliwa do pokrycia  z wypracowanych dochodów  w latach  następnych w warunkach nie 

       dotkniętych zdarzeniami losowymi. 

8.7  Fundacja nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego. 

 

Koszalin, dnia 05.06.2020 r 

 

 

  

 
 
 


