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Pan
Krzysztof Czabariski
Przewodn iczacy
RADY MEDIOW NARODOWYCH
Kancelaria Sejrnu, Wydziat Podawczy
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Dot.: sprawozdawczosci 'za rok 2016.

Polskie Radio Regionalna Rozgtosnia w Koszalinie w zalaczeniu przesyla sprawozdanie

Zarzadu Polskiego Radia Koszalin SA z wykorzystania wptyw6w abonamentowych w roku 2016.

Z powazaniern

NIP: 669-05-05-949 Sp61ka zarejestrowana w S,!dzie Rejonowym w Koszalinie
IX Wydzial Gospodarczy KRS: 0000167073
Wysokosc kapitalu zakladowego i wplaconego: 634.100 PLN

Regon:330260889
Numer rachunku bankowego:
49124036531111000041883035
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Sprawozdanie Zarzadu Polskiego Radia Koszalin SA
z wykorzystania wpfyw6w abonamentowych w roku 2016.

Zgodnie z zapisami zawartymi wart. 31c ustawy 0 radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. Zarzad
przedstawia do publicznej wiadornosci sprawozdanie z wykorzystania w 2016 roku wptyw6w z oplat
abonamentowych, odsetek za zwloke w ich uiszczaniu i kar za uzywanle niezarejestrowanych odbiornik6w
w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. 0 oplatach abonamentowych na realizacje misji
publicznej.

1. Stan srodkow abonamentowych na dzieri 01.01.2016 roku wynosH: 144348,94 zt

2. Tworzac i rozpowszechniajqc Program Regionalny oraz Program Miejski w Stupsku Polskie Radio
Koszalin SA realizowafo misie publiczna zgodnie z art. 21 ust. 11 i la, pkt 12 ustawy 0 radiofonii
i telewizji.

3. Na wyze] wymieniony cel Spolka poniosra w 2016 roku koszty w wysokoscl: 11175814,44 zt,

4. Do dyspozycji Spolki znajdowaly sie nize] wymienione srodkt z przeznaczeniem na realizacje misji:

• wplywy abonamentowe wg uchwaly 178/2015:
• pozostate przychody publiczne:
• nadwyzka na koniec roku poprzedniego

9 327 769,00 zt
21967,45 zt.

144348,94 zr.

RAZEM 9 494 085,39 zl,

5. Koszty tworzenia Programu Regionalnego zostaly pokryte abonamentem w wysokosci
9 131124,62 zt, oraz przychodami z pozostatej dzialalnosci do wysokosci 483 618,52 zt.

6. Koszty tworzenia Programu Miejskiego w Slupsku reallzujacego mlsje wyniosfy 478310,37 zt,
W kwocie 21 967,45 zt, zostaty pokryte z pozostalych srodkow publicznych oraz w kwocie
456342,92 zt, zostaly sfinansowane z przychod6w z pozostale] dzialalnosci.

7. Z tytulu realizacji nizej wymienionych przedsiewziec na koniec 2016 w Spolce pozostala nadwyzka
srodkow abonamentowych w laczne] wysokosci 340 993,32 zl., kt6ra zostanie przeznaczona na
realizacje tychze przedsiewziec w roku 2017.

• tworzenie audycji dla mnieiszosci narodowych i etnicznych oraz spotecznosci poslugujace]
sie jezykiem regionalnym: 28081,37 zt.

• teletransmisja DAB+: 30216,95 zt.
• modernizacja systemu routingowo-miksujacego 97695,00 zt.
• Biblioteka Cyfrowa Medi6w Publicznych 185000,00 zt,

mailto:sekretariat@radio.koszalin.pl
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8. Zrealizowane programy wynikajqce z ustawy w Programie Regionalnym w 2016 roku.

Liczba
% rocznego czasuRodzaj audycji godzin w

2016 r. nadawania

Informacyjne 1 206,27 13,73
Publicystyczne 896,44 10,21
Edukacyjne 720,66 8,20
Kulturalne 2809,33 31,98
Sportowe 120,84 1,38
Rozrywkowe 2771,01 31,55
Audycje dla mniejszosci
narodowych i etnicznych 92,00 1,05
IRAZEM 1 8616,54 98,09

9. Zrealizowane prograrny wynikajace z ustawy w Programie Miejskim w Slupsku w 2016 roku.

Liczba
% rocznego czasuRodzaj audycji godzin w

2016 r.
nadawania

Informacyjne 256,38 16,71
Publicystyczne 124,67 8,13
Edukacyjne 18,73 1,22
Kulturalne 47,28 3,08
Sportowe 30,29 1,97
Rozrywkowe 998,25 65,07
Audycje dla mniejszosci
narodowych i etnicznych 2,85 0,19
IRAZEM 11478,45 96,38

Koszalin, dnia 15 marca 2017 r.

mailto:sekretariat@radio.koszalin.pl


POLSKIE RADIO REGIONAlNA ROZGlOSNIA W KOSZALINIE
Sprawozdanie roczne

Zaiacznik nr 4

ze sposobu wykorzystania srodkow, 0 ktorvch mowa wart .. 31 ust. 1 i 2 ustawy za

rok 2016

SKK-cz~scI

Wyszczegolnienie Kwota

1. Koszty dzratalncscl, 0 kt6rej mowa wart. 21 ust. 1 ustawy, 11175814,44

z tego:
1) koszty bezposrednie 5893434,19

2) koszty posrednie 1840846,59

3) kosztv ogolnego zarzadu 3441533,66

4) pozostale koszty -
2. Przychody z tytutu dziatalnosct, 0 ktere] mowa wart. 21 ust. 1 ustawv, w
dyspozycji w okresie sprawozdawczym 9494085,39

z tego:
1}przychody, 0 ktorvch mowa wart. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy 9472117,94

z tego:
a) nadwyika na koniec roku poprzedniego 144 348,94

b) uzyskane w okresie sprawozdawczym 9327769,00

2) przychody, 0 ktorvch mowa wart. 31 ust. 2 ustawy -

z tego:
a) nadwyika na koniec roku poprzedniego -

b) uzvskane w okresie sprawozdawczym -
3) pozostale przychody publiczne 21967,45

3. Koszty dzlatatncscl, 0 kt6rej mowa wart. 21 ust. 1 ustawy wedtug zradet

finansowania
10093053,51

z tego z.:
1) przychod6w, 0 ktorvch mowa wart. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy 9131124,62

2) przvchodow. 0 ktorvch mowa wart. 31 ust, 2 ustawy
.

3) pozostalvch przychod6w publicznych 21967,45

4) przvchodow pozostalej dzialalnosci 939961,44

4. Naktady z tytutu nabycia rzeczowych aktywow trwatych iwartosci
niematerlalnych i prawnych stuzqcych dziatalnosci, 0 kt6rej mowa wart. 21

ust. 1 ustawy -
z tego sfinansowane z przychod6w, 0 ktorvch mowa:

1) wart. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy -
2) wart. 31 ust. 2 ustawy -

5. Nadwyika przychod6w publicznych na koniec okresu sprawozdawczego 340993,32

z tego przychod6w, 0 ktcrvch mowa:
1) wart. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy 340993,32

2) wart. 31 LIst. 2 ustawy -

6. Koszty pozostalej dziatalnosci
412170,04

7. Przychody pozostatej dziatalnosci
412170,04

Sporzqdzil
! I 'y' ~'..' ; : f'! ~.. '._j .," '\

\'It~,,,.r ; t ...;', ·,·,,·\,y

·tl.
!U'U::O In.,,,,,

Zatwierdzil
"::-.~i"
.,: . f
, ..(

1jSRZ



'":;;
co..e
C)

"',_. '"....0... ~ ....
I~~~
I~ec... "''''

~----~--~-~--_+----+_--_+--I--~----~_+--·+_--_+----~---_4_+~·

I~~~...... ".
\,')' t,oJ fo..J
......... 10"b~b
""" ,_.

'"'"'".Rl
s

!
I

~
~
'"..
t..

'"~
~
t:-_._-"
s:
[
10

r------

I

~
w..
N
<D

'"S

I

"' ... W
.. OJ en
.... I-' Q'I

<:> 10 .....,," ..
'" " uJ.. '" '"iD1....w,.,," ....

a

i

.-~

.: ....

-,\."

<:



I

:;

~ !S '"e
.__i ~ l"

'" ~

!
I'-~
ii:il

I

o -

..
N
!P....

\
N

I ~s
r--tt--i-_J- I), II-r-°'-~-

'"..
o

~
I

I
'.

r-~

---
I

J



'-
- ..
',..

ct-

;;

-.-c:

co
co
or;:
N
w

..p



.... M

~~
~O
0.-0-< ;:)
no<.

~::1' ...

3
;:r
0

% Co ~0-
0) ~ t" "~ ..

2:
w ";:. ~~
IN... n;

a
r-...
'"::;

a
.". "0 "t,-"0 0

'to a ~ 0

N ~~ ;;J

9- "T 3 :>

'"' c ~. iii
t:. "iii'

~ M

0

~~~
;:l

""!" § iO'
'D

~ 3
~
3
c:

"-0
M

'"C ag:
f" ~ 'ii"

~~

,..
~ E.

C
-<

'"a.
!f\

c~
.g,

~
'0

:-' 0~
c

(;

'" i
[

'" re~ c,
0 '">< 32.
00

w
?~

'"'"1:
'"

....
'"

....
l"

~ ~
'0 '0

Q! C)

~ ~..., '0 ru

!? ~ c::

i ~!!:
:> t.
'"

'"~
a

):J
~ "....

0

sr

~~
::1'

~ 6
;:;

";;'
'Ca
~

<I'

3

'"

c:

N



SHZ-cz~sc1ll P015KIE RADIO REGIONAlNA ROZGtOSNIA W KOSZAUNIE

r
PrZed5h::wli~cia reclliwjqce mlsjf;, 0 Ictor9J mowa wart. 21 ust. 1 USt3WY, lnne nlz wymienlone W czesd II sprawozdania

WYSlczeg61nlenie
2. MDdemitacJ. systemu
muttngowo·mlksujil<ellO 3. 81blioteka Cyfrowa

1. Nowe Media (stanovoIISka emiw)ne w Mp,Qiow PUblicznych
4. leletransmisJa DA8 + RJzf!m

le,p<>lath zm i Zf.2)

1. :--- ___ 2_, ._ 3. 4 5 7

1. l(oStty dzi.I.lnosci, 0 ktorej mow>;'-
244 241,82 148317,49 392559,31

.".21 ust. 1USIa"""
z tego:
l) k,l>Zl\I bel!)O<rednle 230367.90 148317,49 378685,39

2) kosztv posrednie II 873,92 13S73,92

3) kosztv oRolnego zorzijdu
4) norcstate ko~tW

2. Przychody • trtul" dtlal.lnD'd, 0 kt6rej
mowa wart. 21 ust. 1 ustawy, W 97000,00 97695,00 185000,00 118534,44 SS8229,44
dVSpOlYCji W okresie SJ)rawozdawClvm -
og6fom
1. ~ego:

1) przythody, 0 ktorvch mOW. w art, 31 97000,00 91695,00 185000,00 178534,44 558229,44
ust, 1pkt 1 ustawy
ll~RO:

0) nadW\'zka na koniec roku 97695.00 10000.00 15 534~44 123 229,44
popr,edn'ogo
b) utV!ikane W okresle 97000,00 1.75000,00 163000,00 435000,00
~rClwo2.daYlczym

II przychodV, 0 ktOrych mowa w art 31 - .
ust. 2. ustawv
z tego:

;;> nadwvika nos koniec roku
poprzedniego
b) ulv,k.ne VI oi<re,ie
sprawoldawclym

3) Do,o.tale pnychody public,n. . -
3. KOSlty dziatalno$ci, 0 ktorej mowa w
err, 21 ust, 1 u>li!wy wedlug trade! :1.44241,82 - 146 a17,49 392559,31

finansowania
l.l.ego2:
11 przvdlodnw, 0 krOl'Ych mow .. w 3ft~ 97000,00 148317.49 245317A9
31 U5t. 1p~t 1 ustawy
2) Iltlychod6w, 0 kt6<ych mowaw "rt.
31 ust. Z uSi"WV

.
~) pOlOstaty,h ptlychodow publicznych

4) orzychodow pozostale-j dtlolalnosci 141 241.8l 147241.S2

4, Naklady z tytulu n.bycia rzeao"",dl

aktyw6w trwalyth Iwarto~cI
nlematerlalnvch I p,awnych slui~cvch

.
dzlafalnos.ci, 0 kt6reJ mowa wart. 21 ust.

1 ustawy
t. tego slinansowane 1 prtycnod6 ..v. 0
kt6rvch mowa:

1) w art 31 ust. 1 pkt 1 uSt3wV

Z) wart. 31 ust. 2 ustawy -

Is, Nad"",!ka przythodaw publiclnych,
p02:osrnj"lC'a n3 konlec okres.u 97695,00 185000,00 30216,95 312911.95

sprOlwozdawclogo

1 tego przycl1ody:

1) 0 ktolych mow. IN .rt.ll vst. 1 pkt 1 91695,00 185 (JOO)lO 30216,9:> 312911,95
U:otilwy -
2) 0 kt6rych mowd wart. 31 ust. 2
ust.)wy
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