SPRAWOZDANIE

FUNDACJI

NA

RZECZ

ROZWOJU

SZKOLNICTWA

DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2008
W ramach realizacji obowiązku przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach
zarząd Fundacji Na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego

przedkłada

sprawozdanie z jej działalności w roku kalendarzowym 2008. Zgodnie z art. 12 ust. 3 w/w
ustawy niniejsze sprawozdanie zostało również udostępnione publicznie na stronie
internetowej Fundacji pod adresem: http://www.fsd.edu.pl
1) Niniejsze sprawozdanie dotyczy działalności Fundacji Na Rzecz Rozwoju
Szkolnictwa Dziennikarskiego, mającej siedzibę w Warszawie (ul Konstancińska 5 B,
lok. 150, 02-942 Warszawa), wpisanej w dniu 17.04.2003 r. do rejestru KRS na mocy
postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Nr KRS: 5883/3/943; REGON:
015467605
Skład zarządu: Jacek Wegner, Michał Zaremba.
2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o
skutkach finansowych.
Ze względu na konieczność wyrównania strat poniesionych w poprzednich latach w roku
2008 nie przeznaczono środków na cele statutowe.Wykaz zdarzeń prawnych, mających
największe skutki finansowe dla działalności Fundacji zob. pkt 5 i 6

3) Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:

Zgodnie z treścią wpisu do KRS fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w
następującym zakresie:
1 1. 80 42 Z: pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane;
2 1. 73 20 I: prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
humanistycznych i społecznych;
3 1. 91 12 Z: Działalność organizacji profesjonalnych;
4 1. 22 1 Działalność wydawnicza;
5 1. 22 2 Działalność poligraficzna;
6 1. 92 20 Z Działalność radiowa i telewizyjna;
7 1. 92 11 Z Produkcja filmów i nagrań wideo;
8 1. 92 12 Z Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo;
9 1. 2 40 Z Działalność agencji informacyjnych;

10 1. 74 13 Z Badanie rynku i opinii publicznej;
11 1. 74 14 A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania;
12 1. 74 84 A Działalność związana z organizacją targów i wystaw;
13 1. 74 40 Z Reklama;
14 1. 52 47 Z Sprzedaż detalicznych książek, gazet i artykułów piśmiennych;
15 1. 22 32 Z Reprodukcja nagrań wideo;
16 1. 22 33 Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji
W okresie sprawozdawczym fundacja ograniczyła swoją działalność gospodarczą do
działalności określonej w pozycji 1 organizując kursy przygotowawcze dla kandydatów
na studia dziennikarskie.
4) Odpis uchwał zarządu fundacji:
W 2008 r. zarząd nie podejmował uchwał
5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

Przychody – działalność statutowa
- pozostałe przychody statutowe (odsetki od konta bankowego) 13,49 zł
Przychody – działalność gospodarcza
- działalność szkoleniowa

94 535 zł

- pozostała działalność (reklama w informatorze szkoleniowym) 2 380 zł
razem przychody

96 875 zł

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł: 100%
6) Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych: 0, – zł
b) administrację:
- koszty bieżącej działalności (materiały biurowe, usługi pocztowe i bankowe, obsługa
księgowa): 2 423, 63 zł
c) działalność gospodarcza: 66 556, 82 zł
Łącznie – koszty za rok 2008

68 980,45 zł

- wartość przychodów

96 888,49 zł

- wynik ogółem/zysk

27 908,04 zł

7) Dane o kosztach osobowych i pozostałe informacje.
Fundacja nie zatrudnia nikogo na umowę o pracę ani umowę zlecenie.
Honoraria autorskie i umowy o dzieło:



za prowadzenie zajęć, opracowanie materiałów pisarskich



za prowadzenie księgowości i inne czynności organizacyjne



dla członków zarządu za prace twórcze i organizacyjne

łącznie:

52 490zł
3 460 zł
0 zł

55 950 zł

e), f), g), h), i) – brak
j) wartość aktywów:
- środki pieniężne – 38 189, 55, – zł
- należności i roszczenia – 4 287, 61, – zł
łączna wartość aktywów – 42 477, 16, – zł
wartość pasywów:
1. fundusz statutowy:
2. wynik finansowy netto za rok obrotowy
3. wynik finansowy netto za lata ubiegłe/strata
4. inne zobowiązania
5. rozliczenia międzyokresowe
łącznie wartość pasywów:

12 600,00 zł
27 908,04 zł
– 7 252,88 zł
2 254,00 zł
6 968,00 zł
42 477,16 zł

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwa:
brak takiej działalności w 2008 r.
9. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:


fundacja składa tylko miesięczne deklaracje podatku od osób fizycznych od
wypłaconych umów o dzieło, które są płacone w wyznaczonych przez organy
podatkowe terminach



posiadamy zgodę Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów na rozliczanie się z
podatku od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego



działalność gospodarcza obejmuje wyłącznie usługi, których świadczenie jest
zwolnione z podatku VAT

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola działalności
fundacji.

