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Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2021-06-28

KodSprawozdania

SprFinOpWZlotych

WariantSprawozdania

1
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Wprowadzenie zg. z Zał. nr 6

Dane jednostki:
1. Dane identyfikujące jednostkę
1A. Nazwa i siedziba
NazwaFirmy

Fundacja TVN

Siedziba
Województwo

mazowieckie

Powiat

M.St.Warszawa

Gmina

M.St.Warszawa

Miejscowość

Warszawa

1B. Adres
Adres
Kraj

PL

Województwo

mazowieckie

Powiat

M.St.Warszawa

Gmina

M.St.Warszawa

Nazwa ulicy

Wiertnicza

Numer budynku

166

Nazwa miejscowości

Warszawa

Kod pocztowy

02-952

Nazwa urzędu pocztowego

Warszawa

1C. Identyfikator podatkowy NIP

5213157461

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
DataOd

2020-01-01

DataDo

2020-12-31

4. Założenie kontynuacji działalnności

4A. 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

4B. 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

5. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
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Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości.
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego
oraz wartości niematerialnych i prawnych
powiększają koszty jego ulepszenia.
Amortyzacja dokonywana jest na podstawie planu
amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych
odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą
liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej
stawki amortyzacji uwzględnia się okres
ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz
składników wartości niematerialnych i prawnych.
Poprawność przyjętych okresów oraz stawek
amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.
Fundacja stosuje następujące roczne stawki
amortyzacyjne dla podstawowych grup środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
- budynki (środki trwałe w obcym obiekcie – czas
trwania zawartej umowy) – 33,33 %
- urządzenia techniczne – 30 %
- pozostałe środki trwałe – 20 % (z wyjątkiem
kserokopiarki – 14 %)
- programy komputerowe – 50 %

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen
nabycia. Wartość zużytych zapasów ustalana jest w
drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen
tych składników aktywów, które dotyczą ściśle
określonych przedsięwzięć. Należności wycenia się w
kwocie wymagającej zapłaty.
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie
krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz.
Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone
odsetki od aktywów pieniężnych.
W pozycji krótkoterminowych czynnych rozliczeń
międzyokresowych wykazuje się równowartość
przyznanych uchwałami Zarządu Fundacji darowizn i
zapomóg, do momentu wydatkowania środków w
związku z realizacją tych uchwał.
Ponadto czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
dokonywane są w odniesieniu do poniesionych
kosztów dotyczących przyszłych okresów
sprawozdawczych.
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5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Druk: Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2021.1

Wprowadzenie zg. z Zał. nr 6

Do długoterminowych i krótkoterminowych czynnych
rozliczeń międzyokresowych zalicza się także ogół
nakładów poniesionych przez Fundację za okres
budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia
środków trwałych oraz środków trwałych w budowie
nabywanych lub wytwarzanych w celu dalszego
przekazania w postaci darowizny. W momencie
przekazania tych środków trwałych do używania
beneficjentom Fundacji poniesione nakłady
rozpoznawane są jako koszty działalności statutowej.
Nakłady ponoszone na remonty obcych środków
trwałych przeprowadzone w celu przekazania na
bieżąco w postaci darowizn są rozpoznawane jako
koszty działalności statutowej w momencie ich
poniesienia.
Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości
określonej w statucie Fundacji i wpisanej w rejestrze
sądowym oraz z przeniesienia wyniku finansowego
ustalonego za poprzedni rok obrotowy, jeśli Rada
Fundacji podejmie stosowną uchwałę.

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniane są w
kwocie wymagającej zapłaty.
Do rozliczeń międzyokresowych zalicza się otrzymane
darowizny przeznaczone na określony cel i darowizny
do wykorzystania w przyszłych okresach. Zaliczone do
rozliczeń międzyokresowych kwoty z tych tytułów
zwiększają stopniowo przychody z działalności
operacyjnej stosownie do wykorzystania zebranych
środków.
Rozliczenia międzyokresowe obejmują także wartość
przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze
darowizny, środków trwałych w budowie, środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych
przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe
przychody operacyjne, równolegle do odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Ponadto bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
• ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez
kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania
można oszacować w sposób wiarygodny – rozliczenia
te prezentowane są jako zobowiązania z tytułu
dostaw i usług,
• z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą
działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych
osób, których kwotę można oszacować, mimo że data
powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana –
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Fundacja nie tworzy rezerwy, ani nie ustala aktywa z
tytułu odroczonego podatku dochodowego. Fundacja
nie tworzy również biernych rozliczeń
międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych
świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń
emerytalnych zgodnie z art 39 punkt 6 ustawy o
rachunkowości. Fundacja zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt
4 i 6c ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych korzysta ze zwolnienia z podatku
dochodowego w tej cześci w jakiej dochód jest
przeznaczony na działalność statutową.

Wynik finansowy ogółem obejmuje wynik na
działalności statutowej (różnica między przychodami
statutowymi a kosztami związanymi z realizacją zadań
statutowych),
powiększony o pozostałe przychody i przychody
finansowe, pomniejszony o pozostałe koszty i koszty
finansowe.
Dodatni lub ujemny wynik finansowy zwiększa
przychody lub koszty w następnym roku obrotowym
bądź jest odnoszony na fundusz statutowy w dniu
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
przez Radę Fundacji.

Do przychodów Fundacji zalicza się należne środki
pieniężne i inne aktywa ze źródeł określonych
odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym
nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także
kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz
przychody finansowe, dotacje i subwencje.
Przychody i koszty statutowej działalności celowej
związane z otrzymanymi w drodze darowizny
środkami pieniężnymi i innymi aktywami
przeznaczonymi na określony cel, uznawane są w
rachunku zysków i strat w momencie wydatkowania
darowizn pieniężnych bądź sfinansowania usług oraz
zakupu sprzętu (po otrzymaniu faktury
potwierdzającej wykonanie usługi, zakupu).
Przychody związane z pozostałą działalnością
statutową uznawane są w momencie powstania
prawdopodobnych korzyści powstałych w okresie
sprawozdawczym, o wiarygodnie ustalonej wartości
(art. 1 pkt 30 Ustawy o rachunkowości), natomiast
koszty dotyczące tych przychodów rozpoznawane są
w rachunku zysków i strat w momencie ich
poniesienia.
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5C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
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Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1
stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności statutowej przez
Fundację w dającej się przewidzieć przyszłosci oraz
niewystępowania okolicznosci wskazujących na
zagrożenie dla kontynuowania działalności. W okresie
objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie
Fundacji z inną jednostką organizacyjną.
Sprawozdanie finansowe Fundacji nie podlega
konsolidacji.
Sprawozdanie finansowe Fundacji składa się z:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2) informacji dodatkowej,
3) bilansu,
4) rachunku zysków i strat.
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok
obrachunkowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrachunkowy

51 814 108,07

23 082 251,98

0,00

12 578 098,08

16 886,66

0,00

0,00

0,00

0,00

10 098,08

16 886,66

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

0,00

12 568 000,00

0,00

0,00

39 236 009,99

23 065 365,32

0,00

50 000,00

0,00

0,00

Aktywa razem
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe

1 322 759,02

3 578 386,45

0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe

23 927 307,60

18 759 982,70

0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

13 935 943,37

726 996,17

0,00

0,00

0,00

0,00

51 814 108,07

23 082 251,98

0,00

25 213 779,27

20 447 665,99

0,00

20 447 665,99

14 952 344,13

0,00

II. Pozostałe fundusze

0,00

0,00

0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

0,00

4 766 113,28

5 495 321,86

0,00

26 600 328,80

2 634 585,99

0,00

I. Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

0,00

II. Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy
Pasywa razem
A. Fundusz własny
I. Fundusz statutowy

IV. Zysk (strata) netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

Druk: Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2021.1

26 575 147,61

879 559,38

0,00

25 181,19

1 755 026,61

0,00
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok
obrachunkowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrachunkowy

17 703 971,50

13 432 613,01

0,00

17 703 971,50

13 432 613,01

0,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00

0,00

0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

0,00

12 485 580,60

7 448 163,66

0,00

12 485 580,60

7 448 163,66

0,00

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00

0,00

0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

0,00

A. Przychody z działalności statutowej
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

B. Koszty działalności statutowej
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

5 218 390,90

5 984 449,35

0,00

D. Przychody z działalności gospodarczej

0,00

0,00

0,00

E. Koszty działalności gospodarczej

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

555 690,50

555 225,57

0,00

4 662 700,40

5 429 223,78

0,00

0,01

0,00

0,00

998,18

1,00

0,00

106 542,05

70 269,08

0,00

0,00

0,00

0,00

4 768 244,28

5 499 491,86

0,00

2 131,00

4 170,00

0,00

4 766 113,28

5 495 321,86

0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)

G. Koszty ogólnego zarządu
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)
I. Pozostałe przychody operacyjne
J. Pozostałe koszty operacyjne
K. Przychody finansowe
L. Koszty finansowe
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)
N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M - N)
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Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
ROK BIEŻĄCY
Wartość łączna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:

ROK POPRZEDNI

z zysków
kapitałowych

z innych źródeł
przychodów

4 768 244,28

Wartość łączna

z zysków
kapitałowych

z innych źródeł
przychodów

5 499 491,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:

1 456 250,15

0,00

0,00 3 573 141,65

0,00

0,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach
rachunkowych lat ubiegłych w tym:

3 412 940,65

0,00

0,00 2 114 648,97

0,00

0,00

11 064 069,85

0,00

0,00 6 235 469,32

0,00

0,00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w
tym:

119 461,18

0,00

0,00

83 824,45

0,00

0,00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte
w księgach lat ubiegłych, w tym:

90 869,02

0,00

0,00

66 223,79

0,00

0,00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla
celów podatkowych), w tym:

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
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11 223,00

21 939,00

2 131,00

4 170,00
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Sprawozdanie z Działalności Zarządu
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