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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane identyfikujqce jednostkg

1.1 Nuzwa jednostki

Fundacja Obserwatorium Zywej Kultury - Sied Badawcza

1.2 Siedziba jednostki, obszar dzislania

o 03-433 Warszawa, ul. Strzelecka3ll2;

o Fundacj a dziala na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ;

o Fundacja moze prowadzi(, dziil.alnofi(poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3 Rejestracja w Krujowym Reiestrze Sqdowym

Fundacja zostala utworzona Aktem Notarialnym z dnia 30 sierpnia 2012 roku, Rep. A 386412012

i wpisana do Rejestru Stowarzyszef, Innych Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji

oraz Samodzielnych Publicznych Zaldad6w Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sqd Rejonowy

dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego,

pod numerem KRS 0000443304. Aktem notarialnym A 594412012 223.10.2012 zmieniono statut Fundacji'

1.4 Cele jednostki i ich realizacia

Podstawowymi celami Fundacji sE

. Prowadzenie interdyscyplinarnych badari kultury rozumianej jako Srodowisko zycia wsp6lczesnego cztowieka;

w tym w szczeg6lnoSci:

- badari spoleczeristwa i kultury polskiej;

- badari wzajemnego oddziatywania kultury polskiej oraz kultur europejskiej i $wiatowej;

o Tworzenie technik i standard6w analitycznych, diagnostycznych oraz ewaluacyjnych w zakresie badari

spolecznych i kulturowych;

o Rozwijanie teorii kultury i metodologii badari kultury;

o Prowadzenie dzialahpromuiqcych i upowszechniajqcych wiedzq o kulturze i spoleczeristwie, w tym w zakresie

edukacji kulturalnej i przy u?yciu nowoczesnych technik teleinformacyjnych;

r Rozwijanie wsp6lpracy krajowej i miEdzynarodowej w zakresie badari kultury i spoleczefrstwa,

w szczeg6ln olci przezrozrvij anie regionalnych sieci wsp6lpracy;

o Dzialalno5i praktyczna w obszarze kultury, w tym sztuki oraz ochrony kultury;

o DzialalnoSi ekspercka w zakresie wiedzy o kulturze i spoleczefrstwie;

o Dostarczanie wiedzy i metod umozliwiaiqcych prowadzenie racjonalnej i nowoczesnej polityki kulturalnej.
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Fundacja realizuje swoje cele przez'.

o Tworzenie, organizowanie i realizaciE interdyscyplinamych oraz specjalistycznych projekt6w badawczych;

. Organizowanie i koordynowanie prac zespol6w badawczych powolywanychprzez Fundaciq;

o Tworzenie, organizowanie, wsp6lorganizowanie i koordynowanie prac sieci badawczych krajowych

i mipdzynarodowych;

o Tworzenie, organizowanie i koordynaciE prac sieci korespondent6w Fundacji zbieralqcych aktualne dane

o kulturze;

r Prowadzenie dzialalnoSci szkoleniowej w zakresie edukacji kulturalnej, tw6rczoSci kulturalnej oraz badan

kultury i spoteczeristwa;

r PopularyzaciEwiedzy o kulturze poprzez:

- prowadzenie specjalistycznego portalu internetowego;

- dzialalno56wydawnicz6

- dzialalnoSd wykladow4 i prelekcyjn6

. Wsp6lpracQ w zakresie opisanym powyzej z innymi organizacjami i ruchami spolecznymi, instytucjami

kultury, wladzami samorzqdowymi i paristwowymi, mediami i innymi podmiotami, kt6rych cele sq zbieZne

z celami Fundacji.

1. 5 Czus dzialalnoici jednostki

Jednostka zostala utworzona fla czas nieoznaczony.

1.6 Zarzqd jednostki

W sktad Zarzqdu Fundacji na dzieh sporuqdzania sprawozdania finansowego wchodzili:

o Barbara Fatyga - Prezes zarzqdu;

o Bogna Kietliriska - Sekretarz zarzqdu;

. Mariusz Piotr Piotrowski - Wiceprezes.

1.7 Okres objeA sprawozduniem

Sprawozdanie finansowe zostalo przygotowane za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

1, B Z al o ie n ie k o nty n u acj i dzi al u ln o i ci g o sp o dar c zej

Sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzoneprzy zaloheniu kontynuowania dzialalnoSci gospodarczej przezFundacjE

przez okres nie kr6tszy niL12 miesigcy od dnia 31 grudnia 2014 roku.
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l. 9 Wew n Qtrzn e j e dn ostki o rg unizacyj ne

W sktad Fundacji nie wchodzq wewnEtrzne jednostki organizacyjne sporz4dzajqce samodzielne sprawozdania

finansowe.

1.10 Polqczenie spdlek handlowych

W biezqcym roku obrotowym nie nastqpilo polqczenie Fundacji z innqjednostkq.

1,11 Wlaiciwy minister

WaSciwym ministrem ze wzglgdu na zakres dzialalnoSci i cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa

Narodowego.

2. Znaczqce zasady rachunkowoSci

Sprawozdanie finansowe sporz4dzono stosuj4c ponizej opisane zasady rachunkowo(ci:

2. 1 P o d st aw a sp o r zqdzen ia sp r aw o zdan i a Jin an s ow eg o

Sprawozdanie finansowe sporzEdzone zostalo w zgodzie z praktyk4 stosowanq przez jednostki dzialajqce w Polsce,

w oparciu o zasady rachunkowoSci wynikaj4ce zprzepis6w ustawy z dnia29.09.1994 r. o rachunkowoSci (Dz.U. z

2013 r. poz.330 zp6Lniejszymi zmianami).

PrzyjEte przez Fundacjg zasady stosowane byly w spos6b ciagly i s4 one zgodne z zasadami rachunkowoSci.

Rachunek zysk6w i strat Fundacja sporzqdzila w wariancie por6wnawczym.

2,2 Zasady rachunkowoSci

Srortki trwale, irodki trwale w budowie i wsrtoici niemateriulne i prawne wycenia siE w zaleznoSci od sposobu ich

nabycia (wy.tworzenia) i p6Zniej s zego wykorzystania wedlug:

1) cen nabycia (zakupu),

2) koszt6w wytworzenia,

3) warto5ci przeszacowanej, po aktualizacji wyceny Srodk6w trwalych pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

Cena nabycia skladnika aktyw6w (zar6wno trwalych jak i obroto!\ych) jest cen4 zakupu obejmuj4cq kwotg

naleZnq sprzedaj4cemu bez podlegajqcych odliczeniu: podatku VAT i podatku akcyzowego, powiEkszona o koszty

transportu, instalacji i ew. modernizacji.

W prrypadku braku mozliwoSci ustalenia ceny nabycia skladnika aktyw6w, przyjEtego

w szczeg6lnoSci nieodplatnie (takZe w formie darowizny) jego wyceny dokonuje siq wedlug cen sprzedaZy takiego

samego lub podobnego przedmiotu (obiektu).
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Koszt wltworzenia Srodk6w trwalych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych obejmuje koszty

za okres budowy, montazu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub do dnia przyjpcia danego skladnika

aktyw6w trwalych do uzytkowania.

Trwala utrata warto5ci nastEpuje w sy.tuacji duzego prawdopodobieristwa, Ze kontrolowuty przez jednostkq

skladnik aktyrv6w nie przyniesie w przyszloSci korzySci ekonomicznych. Jest to uzasadnienie do dokonania odpisu

aktualizujEcego - doprowadzajqc warto66 skladnika wynikajqcq z ksi4g rachunkowych do ceny sprzeda?y netto, a w

przypadku jej braku - do ustalonej w inny spos6b wartoSci godziwej.

WartoSi godziwa stanowi kwotE za jakq dany skladnik aktyw6w m6glby zostal wymieniony, a zobowiqzanie

uregulowane na warunkach transakcj i rynkowej.

Cena nabycia, odpowiada kosztowi wytworzenia lub cenie sprzeduZy (w przypadku braku mozliwoSci ustalenia

dw6ch pierwszych wartoSci Srodk6w trwalych lub warto5ci niematerialnych i prawnych) stanowi wartoS6 poczqtkowq.

Warto56 poczqtkowq Srodk6w trwalych stanowiq cena zakupu, nabycia lub koszt wy'tworzenia drodka trwalego

powipkszona o koszty ulepszenia, koszty instalacji i ewentualnie koszty transportu.

Umorzenia Srodk6w trwalych obliczane sq na podstawie stawek amortyzacyjnych wynikaj4cych

z ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych, stosuj4c metodE fiskalnq.

Rozpoczgcie umorzefl nastgpuje nie wcze5niej ni? po przyjqciu Srodka trwalego do uZytkowania,

a ich zakohczenie nie p6miej niZ z chwilq zr6wnania warto5ci umorzeri z wartoSci4 pocz4tkow4 danego Srodka

trwalego, bqdZ jego likwidacji.

Na dzieri przyjqcia Srodka trwalego do uzytkowania ustala siq stawkq odpis6w amortyzacyjnych.

Umorzefl Srodk6w trwalych o niskiej jednostkowej wartoSci poczqtkowej (nie przekraczajqcej 3.500,00 zl)

dokonuj e siE poprzez odpisanie j ednorazowe - calej wartoSci poczqtkowej tych Srodk6w trwalych.

WartoSci niematerialne i prawne wycenia siE oraz dokonuje umorzefr w podobny spos6b jak Srodki trwale.

Koszty zakofrczonych prac rozrvojowych wykonywanychprzez Fundacjq na wtasne potrzeby zalicza siE zgodnie

z postanowieniami art. 33, ust. 2 ustawy o rachunkowo{ci zaliczanych do wartoSci niematerialnych i prawnych pod

warunkiem, ze:

l) produkt lub technologiav'rytwarzania s4SciSle ustalone, a koszty prac rozwojowych wiarygodnie okre6lone,

2) techniczna przydatnoS6 produktu lub technologii zostala odpowiednio udokumentowana,

a Fundacja podjEla decyzjg o wytwarzaniu tych produkt6w lub stosowaniu technologii"

Umorzeri koszt6w prac rozrvojowych Fundacja dokonuje w okesie nie dluzszym jak 5 lat.
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Finansowe akfywa trwale nabyte w celu osi4gniEcia korzySci ekonomicznych zaliczane sq

do inwestycji dlugoterminowych. Wyceny bilansowej dokonuje siE na podstawie ceny nabycia lub wg warto6ci

godziwej.

Materiaty i towary wycenia siE wedlug cen zakupu - nabycia. Stosowane do wyceny na dzieh bilansowy ceny

nabycia lub zakupu material6w i towar6w nie mog4 by1 wylsze od cen sprzeduZy netto tych aktyw6w moZliwych do

uzyskania.

Cena nabycia - zakupu moZebyf zwiqkszona o koszty:

1) wynikaj4ce z dlugotrwalego przystosowania towaru do sprzedazy,

2) zaciryniEtych zobowiryah na sfinansowanie zapas6w w okresie przygotowania do sprzedazy.

Odpisy aktualizujqce wartoSd material6w i towar6w dokonuje siE w przypadku trwalej utraty wartoSci, W takim

przypadku wycena wartoSci bilansowej uwzglEdnia aktualne ceny sprzedaZy netlo moZliwe do uzyskania. Wyniki

zaktualizaqi material6w i towar6w zalicza siq do pozostalych koszt6w operacyjnych.

NaleinoSci wycenia sig w kwotach wymaganej zaplaty, z zachowaniem zasady ostroznej wyceny. Nalezno6ci

na dziefi powstania wycenia siq w warto5ci nominalnej.

Nie rzadziei ni? na dzien bilansowy wycenia siQ wyraZone w walutach obcych naleznoSci

po obowiqzujqcym na ten dzien Srednim kursie ogloszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Operacje sprzeduZy skutkujqce powstaniem nalezno6ci Fundacji w walutach obcych ujmuje siQ

w ksiqgach rachunkowych na dzieri ich dokonania po Srednim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzieh

p oprze dzaj qcy dokonani e spr zedaZy.

Operacje zaplaty naleznoSci na rachunku bankowym wyrazone w walutach obcych ujmuje sie

w ksiEgach rachunkowych na dziefi ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanym przez bank,

z kt6r e go uslug Funda cj a kor zy sta.

R6znice kursowe od naleznoSci wyraZonych w walutach obcych powstale na dziefi ich wyceny i przy zaplacie

zalicza siE odpowiednio: ujemne do koszt6w finansowych i dodatnie do przychod6w finansowych * jako r6znice

kursowe.

WartoSd naleZnorici podlega aktualizacji zuwzglgdnieniem stopnia prawdopodobieristwa ich zaplaty.

Aktualizacji naleznoSci dokonuje sig w przypadkach:

l) posiadania naleznoSci od dtuznik6w postawionych w stan likwidacji lub upadlo5ci - do wysoko6ci nie objEtych

gwarancj4
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2) posiadania naleznoSci od dluZnik6w co do kt6rych oddalony zostal wniosek o ogloszenie upadloSci, a majEtek

dluznika nie wystarcza na zaspokojenie koszt6w postEpowania upadloSciowego w pelnej wysokoSci

naleznoSci,

3) dysponowania naleznoSciami kwestionowanymi przez dluZnik6w lub gdy dluznicy zalegajq z ich zaplatau

natomiast ocena sytuacji maj4tkowej i finansowej danego dluznika wskazuje, 2e Sciqgniqcie naleznoSci w

kwocie umownej nie jest mozliwe do pokrycia,

4) posiadania naleznoSci przeterminowanych lub o znacznym stopniu prawdopodobieristwa ich nieSci4galno5ci.

Odpisy aktualizujqce wartoS6 nalezno(ci zalicza siq odpowiednio do pozostalych koszt6w operacyjnych lub

koszt6w finansowych w zaLeZnoici od rodzaju nalezno6ci kt6rej dotyczy akt:ualizacja.

Inwestycje kr6tkoterminowe wycenia siE nie rzadziej niz na dzieri bilansowy wedlug ceny nabycia lub ceny

rynkowej w zalelnoici od tego, kt6ra z nich jest nihsza. Jezeli brak jest ceny rynkowej - wyceny molna dokona6

wedlug wartoSci godziwej.

Nabyte lub powstale w Fundacji kr6tkoterminowe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje siq w ksiggach

rachunkowych, na dzieri ich nabycia lub powstania, wedlug ceny nabycia albo ceny zakupu.

Skutki finansowe wzrostu lub obnizenia wartoSci inwestycji kr6tkoterminowych wycenionych wedlug cen

(wartoSci) rynkowych, zalicza siE odpowiednio do przychod6w lub koszt6w finansowych.

Inwestycje kr6tkoterminowe przekwalifikowane do dtugoterminowych wycenia siQ na dzieh ich

przekwalifikowania wedlug zasad okreSlonych w art. 35 ust. 6 ustawy o rachunkowoSci.

Srodki pieniEzne w walutach obcych wycenia siE nie rzadziej niz na dzieri bilansolvy po obowiqzujqcym na ten

dzieri Srednim kursie ogloszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

R6znice kursowe dotyczqce Srodk5w pieniqznych w walutach obcych i operacji sprzedaZy walut obcych, zalicza

siq odpowiednio do koszt6w lub przychod6w finansowych.

Zobowiqzania Fundacji wycenia siq nie rzadziej nizna dzieri bilansowy w kwocie wymagajqcej zaplaty.

Zobowiqzania wyruZone w walutach obcych wycenia siE nie rzadziej ni? na dzieri bilansolyy po obowiqzuj4cym

na ten dzieri Srednim kursie ogloszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

R6znice kursowe zalicza siq do koszt6w lub przychod6w finansowych.

Rezerwy wycenia siE na dzieri bilansowy. Dotyczy to rezerw tworzonych na pewne lub w duzym stopniu

prawdopodobne zobowiqzania, kt6rych kwoty mozna w spos6b wiarygodny ustalii, np. z tytulu udzielonych

gwarancji, porqczefl, operacji kredltowych, skutk6w finansowych toczqcego siE postEpowania sEdowego.

Skutki finansowe rezerw zalicza sig odpowiednio do pozostalych koszt6w operacyjnych, koszt6w finansowych

lub strat nadzwyczajnych w zaleZnolci od okolicznoSci z kt6rymi powi4zane sqprzyszle zobowiqzania.
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Rezerwy rozwiqzuje siq w momencie powstaniazobowiqzania, na kt6re uprzednio utworzono danqrezerwE.

Rezerr,vy nie wykorzystane na dzieri ustania lub zmniejszenia siq ryzyka, na kt6re je utworzono, zaliczane sq

do pozostalych przychod6w operacyjnych, przychod6w finansowych lub zysk6w nadzvrryczajnych.

Fundusz statutowy Fundacji wycenia siq obowiEzkowo na dzieri bilansowy w wartoSci nominalnej ujmuj4c je

w ksiqgach rachunkowych wedlug ich rodzaj6w i zasad okre6lonych w statucie - umowie Fundacji.

Fundacja nie stosuje rozliczefi migdzyokresowych koszt6w i prrychod6w. Z uwagi na specyfikg dziatania

jednostki wszelkie przychody i koszty rczliczane sqbezpo5rednio w okresach, w kt6rych zostaly poniesione.

Za przychody i ryski Fundacja uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzylci

ekonomicznych, o wiarygodnie okreSlonej wartoSci, w formie zwiEkszenia warto(ci aktyw6w, albo zmniejszenia

wartoSci zobowiqzafi.

Przezkoszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczymkorzyilci

ekonomicznych, o wiarygodnie okreSlonej wartoSci, w formie zmniejszenia warto6ci aktyw6w, albo zwiEkszenia

wartoSci zobowiqzah i rezerw .

Na wynik finansowy netto skladajq siq:

1) wynik dzialalno(;ci operacyjnej, w tym ztytulu pozostalych przychod6w i koszt6w operacyjnych (po5rednio

zwiqzanychzdzialalnoiciqoperacyjn4Fundacji),

wynik operacji finansowych,

wynik operacji nadzwyczajnych (powstalych na skutek zdarzefi trudnych do przewidzenia, poza dzialalnoSciq

operacyjnq Fundacji i nie zwiqzane z og6lnym ryzykiem jej prowadzenia),

4) obowiqzkowe obciqzenia wyniku finansowego z tytulu podatku dochodowego, kt6rego podatnikiem jest

Fundacja, i platnoSci znimzr6wnanych, na podstawie odrEbnych przepis6w.

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysk6w i strat obejmuje czE56 bieZqcq.

Jednostki, kt6rych roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiqzkowi badania i ogloszenia w mySl art. 64 ust. I

ustawy o rachunkowoSci, nie s4 zobowiqzane od ustalania aktyw6w i rezerw ztyislu odroczonego podatku

dochodowego.

2)

r)
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Fundacja sporzqdza por6wnawczy rachunek rysk6w i strat.
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Marek Wiechno
DEM Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiqg rachunkowych
Vf/arszaw a, 06.03. 20 I 5 r.
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BILANS SPORZADZONY NA DZIEN 31.12.2014 r.
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Aktywa

Wvszczes6lnienie stan aktyw6w na dzier[
3t-12-2014 3t-12-2013

A. Aktvwa trwale 0 0

I. Warto6ci niematerialne i orawne 0 0

II. Rzeczowe aktwva trwale 0 0

III. NaleZno6ci dlugoterminowe 0 0

IV. Inwestvci e dlusotermrnowe 0 0

V. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 0 0

B. Ak8wa obrotowe 8 658.14 512.99

I. Zaoasy rzeczowych aktyw6w obrotourych 0 0

II. Nalezno6ci kr6tkoterminowe 0 0.01

III. InwesWcie kr6tkotermrnowe 8 658-14 s12.98

I Srodki oienieZne 8 658,14 512.98

2 Pozostale aktywa finansowe 0 C

Kr6tkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe C 0

A.ktvwa razem 8 658.14 512,99
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Pasywa

Wvszczes6ln i en ie stan paslrr6w na dzieri
3t-12-2014 3l-12-2015

A. Fundusze wlasne 4 450,59 512.99
[. Fundusz statuto\ ry 3 000,0c 3 000,00
lI Fundusz zaktualizacii wyceny 0 0

III Wvnik finansowy netlo za rok obrotowv t 450.59 -2 487.01
L Nadwy2ka przychod6w nad kosztam (wielko56 dodatnia) I 450.59 0

2. Nadwy2ka koszt6w nad przvchodam (wielko56 uiemna) 0,00 -2 487.01

B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania 4207,55 0
I. Zobowtazania dlusoterminowe z tltufu kredvt6w i ooZvczek 0 0

Il. Zobowiqzania kr6tkoterminowe i fundusze specialne 4 207 -55 0

t. Kredrtv i ooilczkt 0 0
2.Inne zobowi4zania 4 207,55 C

3. Fundusze specialne 0 C

III. Rezerwy na zobowiazarua 0 C

IV. Rozliczenia miedzvokresowe 0 C

1. Rozliczenia miedzvokresowe przvchod6w 0 C

2. Inne rozliczenia miedzyokresowe 0 C

Pasywa razem 8 658.14 512,99
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RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
(wariant por6wnawczy)

za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.
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Nazwa pozvcii 2014 2013

A. Przychody z dzialalno5ci statutowei 248 819.77 103 260,00

I. Skladki brutto okre6lone statutem 0 C

II. Inne przvchody okreflone statutem 248 819,77 103 260.0c

1. Przvchodv z dzialalno!;ci statutowei nieodplatnei po2rytku publicmego 248 819.77 103 260,0c

2. Przychody z dzialalnolci statutowei odplatnei poZrtku publicznego 0 C

B Kosztv realizaci zadari statutowvch 247 369,18 t05 747.01

l. Koszty realizacti zadari statutowych dzialalnoSci nieodplatnei porytku publicznego 247 369.18 105 747.01

2. Kosztv realizacii zadart *atrfiowych dzialalnoSci odplatnei pozytku publicznego 0

. Wynik finansowy na dzialnoSci statutowei I 4s0,59 -2 487,01

D. Koszty administracyine 0 0

l. Ztirrcie material6w i enersir 0 0

2. Ustrusi obce 0 0

3. Podatki i oplaW 0 0

4. Wvnaerodzeria orazubezoieczenia spoteczne i inne Swiadczenia 0 0

5. Amor8zacia 0 0

6. Pozostale C 0

E. Pozostale przychody (niewymienione w poz. A i G) 0 0

F. Pozostale koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 0 0

G. Przvchody linansowe 0 0

H. Kosztv finansowe 0 0

I. Wvnik finansowy brutto na caloksztalcie dzialalnoSci (C-D+E-F+G-If) I 450.59 -2 487.01

J. Zyski i straty nadzwvczaine: C 0

I. Zvski nadzwyczaine - wielkoSi dodatnia C 0

II. Stratv nadrwvczaine - wielkoSi uiemna C 0

K. Wvnik finansowv os6lem fl+J) I 450.59 -2 487,01

l. R6inica rwiekszaiaca koszty roku nastgpnego (wielkoSi uiemna) ( -2 487.01

2. R6mica zwiekszaiaca orzsohsdx rhkua kielkoSd dodatnia) 1450,59 0
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

1. Szczeg6lowy zakres zmian wartoSci grup rodzajowych Srodk6w trwatych, wartoSci niematerialnych

i prawnych oraz inwestycji dlugoterminowych.

Srodki trwale, warto5ci niematerialne i prawne oraz dlugoterminowe aktywa finansowe na dzieh bilansowy

nie wyst4pily.

2. WartoSd grunt6w uZytkowanych wieczyScie

Nie wyst4pily.

3. WartoSd nieamortyzowanych lub nieumarzanych Srodk6w

dzierhawy i innych um6w, w tym um6w leasingu.

Nie wystqpily.

trwalych, uiywanych na podstawie um6w najmu,

4. Zobowiqzania wobec budZetu lub jednostek samorz4du terytorialnego z tytulu uzyskania prawa wlasnoSci

budynk6w i budowli.

Nie wyst4pily.

5. Stan na poczqtek roku obrotowego, zwigkszenia i wykorrystanie oraz stan koricowy kapital6w (funduszy)

zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporz4dza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) wlasnym.

Nie wystqpily.

7. Wynik finansowy netto

Fundacja wygenerowal a zysk w wysoko(ci 1.450,59 zl.

8. Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszeniach,

wykorrystaniu, rozwi4zaniu i stanie koicowym.

Nie wystqpity.

9. Dane o odpisach aktualizujqcych wartoS6 naleinoSci, ze wskazaniem stanu na pocz4tek roku obrotowego,

zwipkszeniach, wykorzystaniu, rozwi4zaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Nie wyst4pily.
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10. Podzial zobowiqzafi kr6tko- i dlugoterminowych wedlug pozycji bilansu o pozostatym od dnia bilansowego,

przewidywanym umowA okresie splaty:

Zobowiqzania wobec Okres wvmagalnoSci

- <l-3 <3do5dolroku lutu ;- <5lat SUMA

BO BZ BO BZ BO BZ BO BZ
l. Jednostek powi4zanych

a) zgau1lu dostaw i uslug
b) inne
2. Pozostatych jednostek

a) kredyty i poiryczki
b) z ty.tufu emisji dluZnych

papier6w warto5ciowych
c) inne zobowiqzania finansowe
d) z tytulu dostaw i usfug
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zob owi qzani a weks I owe

0,00 4 207,55 4 207,55

g) z tltulu podatk6w, cel, ubezp. 0,00 2 777,32
i innych Swiadczeri

h) z t5rtufu wynagrodzeri
i) inne 0,00 1430,23

11. Wykaz istotnych porycji crynnych i biernych rozliczefi migdryokresowych

Nie wystqpity.

12. Wykaz zobowiqzafi zabezpieczonych na majAtku jednostki.

Na dzieri bilansowy nie wyst4pily.

13, Zobowiqzania warunkowe, w tym r6wniei udzielone przez jednostkp gwarancje i porgczenia, tak2e

wekslowe.

Na dzieri bilansowy nie wystqpily.

14. Struktura rzeczowr i terytorialna przychod6w netto ze sprzedairy produkt6w, towar6w i material6w.

Fundacja nie prowadzila sprzedaLry produkt6w, towar6w i material6w.

15. WysokoSd i wyjaSnienie przyczyn odpis6w aktualizuj4cych Srodki trwale.

Nie wystqpily.

16. Wysoko5d odpis6w aktualizuj4cych wartoSd zapas6w.

Nie wyst4pily.

0,00

2 777,32

0,00
1430,23
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17 . DzialalnoSd za n iech ana

W trakcie okresu obrotowego Fundacja nie zaniechala prowadzeniaZadnego rodzajt dzialalno5ci.

18. Koszt wytworzenia Srodk6w trwatych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane rSinice kursowe od

zobowiqzafi zaci4gniptych w celu ich sfinansowania.

Nie wyst4pity.

19. R6inice pomipdzy podstaw4 opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym:

Wynik hnansowy brutto za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

I Przychody nie podlegajqce opodatkowaniu i wolne od opodatkowania (-)
2 Przychody podatkowe, nie bpdqce przychodami ksiggowymi (+)
3 Koszty niestanowiqce koszt6w uzyskania przychod6w (+):

4 Koszty podatkowe, nie ujgte w wyniku roku obrotowego (-):
5 Wynik podatkowy za okres 01.01.2014 - 31.12.2014
6 Odliczona darowizna ( nie wiEcej ni2 l0 o/o dochodu) o
7 Doch6d przeznaczony na dzialalno66 statutow4Fundacji
8 Podstawaopodatkowania
9 Podatek dochodowy (19%)

1 450,59

1450,59

I 450,59

20. Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastppny rok naklady na niefinansowe aktywa trwale

Nie wyst4pily.

21. Informacje o zyskach i stratach nadrwyczajnych, z podzialem na losowe i pozostale oraz podatek

dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie wyst4pily.

22. Kursy przyjpte do wyceny.

Na dzieri bilansowy nie wyst4pity pozycje w walutach obcych.

23. ObjaSnienia do instrument6w finansowych.

Nie wyst4pily.

24. ObjaSnienia do rachunku przeptyw6w pieniginych.

Fundacja nie miala obowi4zku sporzqdzaniarachunku zprzepbyw6w pienigznych.

t6 ./- [*' t(,eY
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25. Umowy nieuwzglgdnione w bilansie.

Fundacja nie byla stron4 istotnych um6w nieuwzglEdnionych w bilansie w roku obrotowym objqtym sprawozdaniem

finansowym.

26. Transakcje ze stronami powiqzanymi.

Nie wystqpily.

27. Zatrtdnienie

Fundacja nie zatrudniala pracownik6w na umowQ o pracg.

28. Wynagrodzenie organ6w zarzqdzaiqcych, nadzorujqcych lub administruj4cych.

Rok obrotowy zakoitczony dnia 31.12.2014 31.12.2013

Umorvy cyw-prawne z czlo*ami zarzqdu 66 900,00 30 270,00

SUMA 66 900,00 30 270,00

29. Informacje o poiLyczkach i Swiadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzqcym

w s klad orga n6w zar zqdzaj1cych, n adzoruj qcych lub a dministruj qcych.

Nie wyst4pily.

30. Informacje o wynagrodzeniu bieglego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdafi

finansowych, wyplaconym lub naleZnym za rok obrotowy.

Nie wystqpilo.

31. Znaczqce zdarzenia lat ubiegtych ujpte w sprawozdaniu finansowym

Nie wystqpily Zadne znaczqce zdarzenia zlatubie$ych wymagajEce ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.

32. Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego za rok obrotowy, nie wystqpily zdarzenia, kt6re

nie zostaly, a powinny by6 ujqte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

33. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowoSci, w fym metod wyceny

oraz zmian sposobu sporz4dzania sprawozdania finansowego, jeZeli wywieraj4 one istotny wplyw na sytuacjg

majqtkowq, finansow4 i *ynik finansowy, ich prryczyny i spowodowanQ zmianami lcwotg wyniku finansowego

orazzmian w kapitale wlasnym.

Nie wyst4pily.

I7

*fl,



Fundacja Obserwatorium iLy*"j Kultury - Sied Badawcza
ul. Strzelecka 3 I 12, 03 -433 Warszawa

NIP: 113-286-37-96

34. Informacje liczbowe zapewniaj4ce por6wnywalnoSd

poprzedzajqcy ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie wyst4pily.

danych sprawozdania finansowego za rok

35. ObjaSnienia dotyczqce jednostek wchodzqcych w sklad grupy kapitalowej

Fundacja nie jest jednostkE dominujqcq dla Zadnej grupy kapitalowej, w zwiqzku z tym nie sporuqdza sprawozdania

skonsolidowanego.

36. Informacje o pol4czeniu jednostek

Nie wyst4pilo.

37 . P ow aLne zagr oLenia dla kontyn uacj i dziala lnoSci.

Nie s4znane okolicznoSci, kt6re wskazywalyby na istnienie powaznych zagroZen dla kontynuowania przez Fundacjq

dzialalnoSci w ci4gu 12 miesiqcy od dnia bilansowego.

38. Inne informacje majqce istotny wptyw na oceng sytuacji Fundacji

Nie wyst4pily inne informacje majqce istotny wplyw na ocenQ sytuacji Fundacji.
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