Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
PODLASKIE CENTRUM RADIOWE BPA. I ŚWIRSKIEGO 56 08-110 SIEDLCE SIEDLCE MAZOWIECKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej sie przewidzieć przyszłości.
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Aktywa i pasywa wykazane w bilansie wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości. Podstawą wyceny aktywów i
pasywów na dzień bilansowy były:
- dla zapasów rzeczowych aktywów obrotowych - ich cena nabycia,
- dla zobowiązań i należności - kwoty wymagające zapłaty na dzień bilansowy,
- dla środków pieniężnych w kasie i banku - ich wartość nominalna.
Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości wniesionego wkładu Fundatora, skorygowany o jego zwiększenia lub zmniejszenia z
podziału zysku, jakie nastąpiły do dnia bilansowego.
Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie.
Na wynik finansowy składają się :
- wynik na działalności statutowej,
- wynik na działalności gospodarczej,
- wynik na działalności operacyjnej,
- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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