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
Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poreczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie.
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 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
Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrującyc, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Wyszczególnienie

Rok poprzedni
2020 kwota

Rok bieżący
kwota 2021

AKTYWA RAZEM

122.502,24

22.428,60

A. Aktywa trwałe:

0,00

0,00

B. Aktywa obrotowe w tym:

122.502,24

22.428,60

- Zapasy (towary)

20.320,17

5.984,51

-Należności krótkoterminowe

0,00

278,75

- Środki pieniężne w banku

102.045,36

16.158,38

- Środki pieniężne w kasie

18,96

6,96

- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (płatność z góry za
przesyłki)

117,75

0,00

PASYWA RAZEM:

122.502,24

22.428,60

A. Fundusze własne:

120.141,83

16.824,53

- Fundusz Statutowy

157.188,99

157.188,99

- Strata z lat ubiegłych

0,00

-37.047,16

- Wynik finansowy netto

-37.047,16

-103.317,30
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B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:

2.360,41

5.604,07

- Zobowiązania wobec US i ZUS

1.304,14

3.284,74

- Zobowiązania wobec dostawców

18,20

0,00

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

1.038,07

2.319,33

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

Lp.

Wyszczególnienie

Rok poprzedni Rok bieżący
2020 kwota
2021 kwota

1.

Przychody statutowe z nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego w tym:

221.443,70

130.804,37

a)

Dotacje

0,00

0,00

b)

Darowizny osoby fizyczne

755,00

0,00

c)

Darowizny osoby prawne

20.000,00

10.000,00

d)

Wpłaty z 1%

200.688,70

120.804,37

2.

Przychody z działalności gospodarczej w tym:

69.247,60

96.572,36

a)

Sprzedaż towarów

69.247,60

96.572,36

b)

Sprzedaż usług

0,00

0,00

3.

Przychody finansowe

0,00

0,00

4.

Pozostałe przychody operacyjne

1.726,08

6,64

RAZEM przychody fundacji

292.417,38

227.383,37

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Lp.

Wyszczególnienie

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-06-24

Rok poprzedni –
2020 kwota

Rok bieżący- 2021
kwota

1.

Koszty statutowe nieodpłatnej działalności pożytku 285.877,66
publicznego w tym:

262.928,87

a)

Projekty dofinansowane

0,00

0,00

b)

Wsparcie finansowe radia: niedzielny program radiowy

164.450,00

108.120,00

c)

Wsparcie finansowe radia: audycje autorskie w radiu

71.855,00

73.546,00

d)

Wsparcie fin. radia: baza sprzętowa do dz. statutowej

0,00

36.600,00

e)

Projekt Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Miętnem

23.000,01

16.150,00

f)

Statuetka Top regionu @

495,00

640,00

g)

Organizacja spotkania Przyjaciół Radia

0,00

1.880,00

h)

Projekt SdJ/Ewangelizacja/Integracja

0,00

869,40

i)

Pozostałe – nieprzypisane do projektów

26.077,65

25.123,47

2.

Koszty działalności gospodarczej:

30.412,16

55.368,82

a)

wartość sprzedanych towarów

21.022,44

38.381,42

b)

Wynagrodzenia i pozostałe

9.389,76

16.987,40

c)

Koszty działalności usługowej

0,00

0,00

3.

Koszty ogólnego zarządu

13.049,38

12.401,41

4.

Koszty finansowe

0,00

0,00

5.

Pozostałe koszty operacyjne

1,34

1,57

0,00

RAZEM koszty fundacji

329.340,54

330.700,67

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
1. Stan funduszu na początek roku 157.188,99
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku

0,00

3. Stan funduszu na koniec roku 157.188,99
Proponowany podział zysku ( pokrycia straty) za rok obrotowy.
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-06-24

Poniesioną stratę netto za rok 2021 w wysokości 103.317,30 Zarząd Fundacji proponuje pokryć z funduszu statutowego. W tym celu
zostanie podjęta stosowna uchwała.
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 sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
W roku 2021 osiągnięto przychód z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości
120.804,37 zł.

Działania sfinansowane ze środków 1% w 2021 roku :
- przekazano 84.757,25 zł na rzecz Katolickiego Radia Podlasie na sfinansowanie „Niedzielnego programu radiowego”;
- przekazano 73.546,00 zł na rzecz Katolickiego Radia Podlasie na sfinansowanie projektu „Audycje autorskie w radiu”;
- przekazano 36.600,00 zł na rzecz Katolickiego Radia Podlasie na zakup bazy sprzętowej do działalności statutowej;
- koszty kampanii reklamowej (pozyskiwanie 1%) – 5.535,00 zł

RAZEM wydano: 200.438,25
8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe jest podatnikiem wymienionym w art. 17 ust. 1. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. NR 54, późn. zm i dochód z działalności przeznacza na cele statutowe. Posiada status
Organizacji Pożytku Publicznego.
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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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