
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 poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnnionych 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 rganów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wyszczególnienie kwota

AKTYWA RAZEM 114.615,44

A. Aktywa trwale: 0,00

B. Aktywa obrotowe w tym: 63.179,43

- Zapasy (towary) 12.981,60

-Należności krótkoterminowe 0,00

- Środki pieniężne w banku 101.352,76

- Środki pieniężne w kasie 114,13

- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (płatność z góry za przesyłki) 166,95

PASYWA RAZEM: 114.615,44

A. Fundusze własne: 102.729,97

- Fundusz Statutowy 118.426,28

- Strata z lat ubiegłych -63.140,95

- Wynik finansowy netto 47.444,64

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 11.885,47

        Druk: NIW-CRSO



- Zobowiązania wobec US i ZUS 2.845,70

- Zobowiązania wobec dostawców 0,00

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 8.599,17

- Rozrachunki z tytułu otrzymanych dotacji (kwota do zwrotu) 440,60

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

 Wyszczególnienie kwota

1. Przychody statutowe z  nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:  742.774,30         
                 

a) Dotacja - projekt "Grzbietami do dołu" -Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 31.997,00

b) Dotacja - projekt "Uwolnieni- akcja informacyjna" - Ministerstwo Sprawiedliwości 207.700,00

c) Dotacja - projekt "Unikajmy złych dróg" - Ministerstwo Sprawiedliwości 136.405,40

d) Dotacja Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 18.000,00

e) Darowizny osoby fizyczne 220,00

f) Darowizny osoby prawne 35.000,00

g) Wpłaty z 1% 313.296,90

h) Inne 155,00

2. Przychody z działalności gospodarczej (sprzedaż towarów) 97.222,17

3. Przychody finansowe 0,00

4. Pozostałe przychody operacyjne 3,77

 RAZEM przychody  fundacji w 2018 r. 840.000,24

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

 Wyszczególnienie kwota

        Druk: NIW-CRSO



1. Koszty  statutowe nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:          735.500,78

a) Projekt Grzbietami do dołu - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 40.453,96

b) Projekt Uwolnieni Akcja Informacyjna - Ministerstwo Sprawiedliwości 210.706,00

c) Projekt Unikajmy złych dróg - Ministerstwo Sprawiedliwości 144.925,55

d) projekt "Niedzielny program radiowy" 102.000,00

e) Zakup bazy sprzętowej dla radia 60.102,08

f) Modernizacja podlasie24.pl 49.032,00

g) Zakup specjalnego wydania Tygodnika Niedziela 10.050,00

h) Projekt Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Miętnem 53.027,79

i) Projekt" Reporter dla radia" 44.085,88

j) Współfinansowanie spotkania kół Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie 960,02

k) Statuetka Top regionu @ 580,00

l) Pozostałe – nieprzypisane do projektów 19.577,50

2. Koszty działalności gospodarczej: 48.575,09

a) wartość sprzedanych towarów 40.777,47

b) Wynagrodzenia i pozostałe 7.797,62

3. Koszty ogólnego zarządu 8.462,20

4. Koszty finansowe 2,00

5. Pozostałe koszty operacyjne 13,53

 RAZEM koszty fundacji w 2018 r. 792.553,60

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2018 roku nie zmienił się.

Zysk netto za rok 2018 w wysokości 47.444,64 Zarząd Fundacji proponuje przeznaczyć na pokrycie strat z poprzednich lat.

        Druk: NIW-CRSO



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

Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe  posiada status organizacji pożytku publicznego.

Wpływy z 1% w 2018 roku  - 313.296,90

Działania sfinansowane ze środków 1% :

- przekazano 102.000,00 zł na rzecz Katolickiego Radia Podlasie na sfinansowanie niedzielnego programu radiowego;

- przekazano 55.000,00 zł na rzecz Katolickiego Radia Podlasie na sfinansowanie zakupu stołu emisyjnego  do działalności statutowej;

- przekazano 2.517,88 zł na rzecz Katolickiego Radia Podlasie na sfinansowanie zakupu aparatu  i telefonu komórkowego  do działalności
statutowej;

- przekazano 44.085,88  zł na rzecz Katolickiego Radia Podlasie na realizacje projektu" reporter dla radia"

- zrealizowano projekt  związany z  200-leciem Diecezji Siedleckiej - wydanie specjalne Tygodnika Niedziela  10.050,00 zł.

RAZEM: 213.653,76

Do wydania w latach kolejnych pozostało: 99.643,14

 

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.

Data sporządzenia: 2019-03-27

Data zatwierdzenia: 2019-05-27

Renata Dziewulska Grzegorz Suchodolski, Grzegorz Skwarek, Renata Dziewulska

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

        Druk: NIW-CRSO
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