SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI RADIA NIEPOKALANÓW
ZA ROK 2017
Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 50,
poz. 529 z późniejszymi zmianami).
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1.
Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli fundacja taki posiada, data wpisu w Krajowym
Rejestrze Sądowym i numer KRS wraz ze statystyczny numer identyfikacyjny
REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona
funkcja) oraz określenie celów statutowych fundacji.
Dane Fundacji
Nazwa Fundacji:
Fundacja Radia Niepokalanów
Siedziba i adres, aktualny adres do korespondencji:
Paprotnia 96-515 (poczta Teresin), ul. O.M. Kolbego 5
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:

KONTAKT@FUNDACJARN.PL
WWW.FUNDACJARN.PL

Data wpisu w KRS:
Numer KRS:
REGON:

16 lipca 2009 r.
0000332816
141929904

Dane dotyczące członków zarządu fundacji
Zarząd Fundacji Radia Niepokalanów liczy dwóch członków.
1. Dyrektor Fundacji:

Remigiusz Trocki

2. Zastępca Dyrektora Fundacji:

Andrzej Kopczyński

Cele statutowe fundacji
Misją Fundacji jest promocja wartości chrześcijańskich i uniwersalnych niosących
człowiekowi wiarę i nadzieję we wszystkich rodzajach mediów.
Celem fundacji realizowanym na rzecz ogółu społeczności jest:
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a) promocja wartości chrześcijańskich i humanistycznych w środkach społecznego
przekazu,
b) inspirowanie działalności służącej ulepszaniu świata komunikacji społecznej
w oparciu o wartości humanistyczne i polską tradycję.
[§ 9 ust. 2 i 3 Statutu Fundacji]
2.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Fundacja prowadzi działalność na rzecz pożytku publicznego i bez celu osiągnięcia
zysku. W swoich działaniach kieruje się ukazywaniem i inspirowaniem życia
społecznego, kulturalnego i osobistego opartego na wartościach humanistycznych.
W realizacji swoich celów
współpracuje przede wszystkim z władzami
samorządowymi, rządowymi, Kościołem Katolickim, kościołami innych wyznań oraz z
innymi organizacjami pozarządowymi. Terenem działalności Fundacji jest obszar
Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym – w zakresie niezbędnym dla właściwego
realizowania celów – może ona prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
[§ 8, § 9 ust. 1, § 12, § 4 ust. 1 Statutu Fundacji]
Swoje cele Fundacja realizuje między innymi poprzez:
a) finansowe audycji radiowych, realizujących cele Fundacji w sferze pożytku
publicznego, zwłaszcza w Radiu Niepokalanów,
b) uczestniczenie w różnego rodzaju imprezach mogących przyczyniać się do
upowszechniania i popularyzacji idei, na jakich zostały oparte jej cele, oraz
samodzielne organizowanie tego typu imprez,
c) wykorzystywanie środków społecznego przekazu oraz nowych technik
porozumiewania się na odległość,
d) organizowanie zbiorek publicznych, mających zapewnić środki na realizację
celów Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
e) współdziałanie i wspomaganie organizacji pozarządowych prowadzących
działalność zbieżną celami Fundacji,
f) udział w innych przedsięwzięciach, zgodnych z celami statutowymi Fundacji, w
tym współdziałanie z właściwymi organami administracji publicznej,
g) udzielanie pomocy w dziedzinie edukacji medialnej na wszystkich poziomach,
h) prowadzenie działalności wydawniczej i z zakresu public relations,
i) organizowanie spotkań, sympozjów, wystaw, festiwali, kongresów, konferencji,
sesji, seminariów, zlotów, konkursów, kursów, szkoleń, koncertów, projekcji
filmowych i imprez o charakterze publicznym,
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j) prowadzenie pracy socjalnej, poradnictwa, pomocy rzeczowej, działań z zakresu
szeroko rozumianej pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, edukacji i
wychowania, pomocy osobom niepełnosprawnym oraz promocji i ochrony
zdrowia,
k) organizowanie wyjazdów o charakterze wypoczynkowym
l) pozyskiwanie i gromadzenie funduszy na cele charytatywne.
[§ 11 ust. 1 Statutu Fundacji]
Sfera zadań Fundacji – w szczególności ze względu na szeroką tematykę, która
może być poruszana w środkach społecznego przekazu - może obejmować
wszystkie sfery zadań publicznych wskazanych w art. 4 ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
[por. § 10 Statutu Fundacji]
Realizacja celów statutowych
W 2017 roku Fundacja pozyskała przychody z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz z tytułu darowizny od osób fizycznych. Z pozyskanych środków
Fundacja sfinansowała działania związane z promocją wartości chrześcijańskich w
środkach masowego przekazu, tj. na antenie Radia Niepokalanów, przekazując na
ten cel znakomitą większość uzyskanych środków. Fundacja objęła swoją opieką
sponsorską cykliczną audycję "Między słowami" zajmującą się promowaniem
literatury. Audycje prowadzone są w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie
17:15 oraz w każdą niedzielę o godzinie 15:35. W 2017 roku Fundacja objęła swoim
patronatem prace związane z rewitalizacją dworca PKP Teresin-Niepokalanów w ramach inicjatywy pod nazwą: „Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno-artystyczne – Dworzec
TO.Kultura!". Prowadząc swą działalność Fundacja, na bieżąco informuje o swoich
pracach osoby, które zechciały wesprzeć finansowo działania Fundacji. Fundacja
wydaje gazetkę, która służy właśnie temu celowi. Dzięki niej darczyńcy dowiadują się
jak wydawane są ofiarowane pieniądze oraz mogą wesprzeć działania Fundacji. Poza tym część środków przeznaczona została na promocję Fundacji (utrzymanie
strony internetowej, utrzymanie dostępu do internetu) oraz na obsługę prawną i
księgową. Poniesione koszty administracyjne były niezbędne dla dalszego
funkcjonowania Fundacji.
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Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych
Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych w 2017 r. to:
 świadczenie na rzecz projektu związanego z audycjami na antenie Radia Niepokalanów,
 realizacja umowy na dostawę Internetu i utrzymanie domeny, usługi bankowe
 realizacja współpracy z prawnikiem i księgowym,
Kwoty wraz z dalszymi działaniami – zob. pkt 6 poniżej.
3.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Z dniem 07 września 2012 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Fundacja została wykreślona z rejestru przedsiębiorców.
Zgodnie z wpisem w Rejestrze Przedsiębiorców przed wykreśleniem, Fundacja mogła prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.19.Z)
2) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
(PKD 47.91.Z)
3) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
(PKD 55.20.Z)
4) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
5) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
6) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
7) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
8) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z)
9) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
10) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z)
11) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
12) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
13) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
14) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B)
15) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
16) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
17) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z)
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18) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88.99.Z)
19) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
20) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD
82.30.Z)
21) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
22) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
(PKD 73.12.A)
23) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
(PKD 73.12.B)
Do dnia wykreślenia w 2012 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
Fundacja nie prowadziła również działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów
przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego,
piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu
powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub
handlu tymi wyrobami.
4.
Odpisy uchwał zarządu fundacji.
W załączeniu do sprawozdania.
5.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
(np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym
budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez
fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.
W 2017 roku Fundacja uzyskała następujące dochody:



34.840,50 zł tytułem darowizny od osób fizycznych,
78.471,42 zł tytułem przychodu z 1% podatku od osób fizycznych,

Fundacja nie uzyskała środków ze źródeł publicznych, ani innych przychodów poza
wyżej wymienionymi.
6.
Informacja o poniesionych kosztach na: (a) realizację celów statutowych, (b)
administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), (c) działalność gospodarczą, (d) pozostałe koszty.
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Na realizację celów statutowych Fundacja Radia Niepokalanów wydatkowała w 2017
roku kwotę 90.000,00 zł, przeznaczoną na produkcję i emisję audycji pożytku publicznego na antenie Radia Niepokalanów. Dotyczy to w szczególności cyklicznej
audycji "Między słowami", zajmującej się promowaniem literatury. Audycje
prowadzone są w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 17:15 oraz w każdą
niedzielę o godzinie 15:35.
Z kolei na koszty administracyjne złożyły się:
5.043,00 zł – koszty bieżącej obsługi księgowej oraz pomocy prawnej
31,63 zł – opłaty pocztowe i inne (serwer, domena),
15,20 zł – usługi bankowe
7a.
Dane o liczbie zatrudnionych w fundacji osób z podziałem według zajmowanych stanowisk i wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.
W 2017 roku Fundacja Radia Niepokalanów nie zatrudniała żadnych osób na umowę
o pracę. Zarząd Fundacji pełnił funkcje administracyjne nieodpłatnie. Działalność gospodarcza nie była prowadzona.
7b.
Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem
na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.
W 2017 roku Fundacja nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń dotyczących czynności
administracyjnych związanych z działalnością statutową nieodpłatną.
Nie wypłacono żadnych wynagrodzeń związanych z działalnością gospodarczą, ponieważ działalność gospodarcza w 2017 roku nie została podjęta.
7c.
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia.
Członkowie Zarządu i Rady Fundacji sprawowali swoje funkcje w 2017 roku
nieodpłatnie.
7d.
Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.
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W 2017 roku wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dotyczącej pomocy
prawnej oraz bieżącej obsługi księgowej w łącznej wysokości 5.043,00 zł.
7e.
Dane o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania
pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.
W 2017 roku Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.
7f.
Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.
Środki otrzymane z 1% podatku dla OPP oraz otrzymanej darowizny przechowywane
są na rachunku bankowym prowadzonym w Banku Pekao S.A. do czasu ich przekazania na cele Fundacji bądź na pokrycie kosztów administracyjnych w 2017 r.
Na koniec 2017 roku stan środków pieniężnych na rachunku wynosił 33.171,31 zł.
7g.
Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
W 2017 roku Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa
handlowego.
7h.
Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.
W 2017 roku Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
7i.
Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
W 2017 roku Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.
7j.
Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.
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Fundacja posiada aktywa obrotowe w postaci m in. środków pieniężnych, które na
dzień 31.12.2017 r. wynoszą łącznie: 33.665,01 zł.
8.
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienie publiczne) oraz wyniku
finansowym tej działalności.
W 2017 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
9.
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Z uwagi na przeznaczenie dochodu Fundacji na cele statutowe zgodne z wykazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), Fundacja korzysta ze
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.
Deklaracja podatkowa CIT-8 dotycząca zeznania o wysokości osiągniętego dochodu
za rok 2017 oraz PIT-4R została złożona w Urzędzie Skarbowym w Sochaczewie w
obowiązującym terminie.
Do złożenia innych deklaracji podatkowych Fundacja nie była zobowiązana w 2017 r.
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Fundacji kontrola.
DATA: 31.03.2018 r.

Dyrektor
Fundacji Radia Niepokalanów

Remigiusz Trocki
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