
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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się:

1) Aktywa trwałe:

- środki trwałe - 27 853,34 zł

2) Aktywa obrotowe:

- środki finansowe w kasie - 1 495,22 zł

- środki finansowe w banku - 19 187,45 zł

3) Pasywa – Fundusz Własny

- fundusz statutowy - 2 000,00 zł

- zysk z lat ubiegłych - 33 457,98 zł

- zysk roku bieżącego - 13 078,03 zł

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 zł

Przychody z działalności statutowej: 31 540,00 zł

- przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym: 31 540,00 zł

- 1% podatku dochodowego 29 000,00 zł

- darowizny przekazane na cele statutowe 2 540,00 zł

Razem 31 540,00 zł

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

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



Wyszczególnienie Kwota zł

Koszty realizacji działalności statutowej (wydatki) 17 826,73 zł

w tym kwota wydatkowana z 1% podatku 15 286,73 zł

Koszty administracyjne: 635,24 zł

- usługi obce 635,24 zł

Koszty operacyjne 0

Razem 18 461,97 zł

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Fundacji na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Fundusz składa się w całości ze
środków funduszu założycielskiego i jego wartość nie uległa zmianie.

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

Jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego od 2018 roku i uzyskała, z tego tytułu, w 2021 roku, przychody w wysokości 29000
zł, z czego wydatkowano kwotę 15286,73 zł. Środki te wydatkowano na doposażenie studia telewizyjnego, służącego realizacji celów
pożytku publicznego, takich jak: działania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność wspomagająca rozwój edukacji, oświaty i wychowania młodzieży i dzieci oraz
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Ogranizacja wspierała kulturę fizyczną wśród młodzieży, m.in. przez ufundowanie uczniowskiego stypendium sportowego.

W 2021 r. oraganizacja realizowała swoje cele także przez upamiętnianie wydarzeń historycznych, przeprowadzanie wywiadów, sond ulicznych
i realizację filmów o tematyce patriotycznej.

Ponadto fundacja umożliwiała szkolenie młodzieży w zakresie dziennikarstwa, umiejętności operatorskich, robienia zdjęć, montażu filmów,
montażu dźwięku, prowadzenia transmisji na żywo itp.

Organizacja kieruje swą działalność w stronę młodzieży polonijnej, angażując ją w swoje działania mające na celu ułatwienie młodym powrotu z
emigracji do Polski.

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

nie dotyczy

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



Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia:

Michał Fałek Michał Fałek

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, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:
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