
Fundacja Obserwatorium Zywej Kultury - Sie6 Badawcza
ul. Strzelecka 3/lZ, 03-433 Warszawa

NIP: 113-286-37-96

SPRAW OZD ANIE FINANSOWE

ZA0KRES OBROTOWY KONCZ4CY Sr4

w dniu 31 grudnia 2012 roku

\\^l*c6-'
BK"t-

Bf



]!

Fundacja Obserwatorium Zywej Kultury - Sied Badawcza
ul. Strzeleck a 3 I 12, 03-433 Warszawa

NIP: 113-286-37-96

SPIS TRESCI

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDAMA FINANSOWEGO 3

BILANS 11

RACHTINEK ZYSKoW I STRAT 13

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA 14

N,kr
Bf



Fundacja Obserwatorium iLywej Kultury - Sie6 Badawcza
ul. Strzeleck a 3 I 12, 03 - 433 Warszawa

NIP: 113-286-37-96

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane identyfikujqce jednostkg

1.1 Nazwa jednostki

Fundacja ObserwatoriumZywej Kultury - Sie6 Badawcza

1.2 Siedziba jednostki, obszar dzialq.nia

. 03-433 Warszawa, ul. Strzelecka 3/12;

o Fundacja dzialana obszarzeRzeczypospolitej Polskiej;

o Fundacja mo2e prowadzi( dzialalnoll poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sqdowym

Fundacja zostala utworzona Aktem Notarialnym z dnia 30 sierpnia 2012 roku, Rep. A 3864/2012

i wpisana do Rejestru Stowarzyszeh, Innych Orgarttzacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji

oraz Samodzielnych Publicznych Zaldad6w Opieki Zdrowotnej prowadzonego ptzez SAd Rejonowy

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

pod numerem KRS 0000443304. Aktem notarialnym A 594412012 z 23.10.2012 zmieniono statut Fundacji.

1.4 Cele jednostki i ich realizacja

Podstawowymi celami Fundacji sq:

o Prowadzenie interdyscyplinarnych badan kultury rozumianej jako Srodowisko Zycia wsp6lczesnego czlowieka;

w tym w szczeg6lnoSci:

- badan spoleczeflstwa i kultury polskiej;

- badan wzajemnego oddzialywania kultury polskiej oraz kultur europejskiej i Swiatowej;

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

spolecznych i kulturowych;

o Rozwijanie teorii kultury i metodologii badan kultury;

o Prowadzenie dzialafr promuj4cych i upowszechniaj4cych wiedzE o kulturze i spoleczeirstwie, w tym w zakresie

edukacji kulturalnej i przy u?yciu nowoczesnych technik teleinformacyjnych;

o Rozwijanie wsp6lpracy krajowej i miEdzynarodowej w zakresie badari kultury i spoteczeristwa, w

szczeg6lnoSci przez rozwijanie regionalnych sieci wsp6lpracy;

o Dzialalno$i praktyczna w obszarze kultury, w tym sztuki oraz ochrony kultury;

o Dzialalno5d ekspercka w zakresie wiedzy o kulturze i spoleczefstwie;
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o Dostarczanie wiedzy i metod umo2liwiaj4cych prowadzenie racjonalnej i nowoczesnej polityki kulturalnej.
Fundacja realizuje swoje cele przez:

o Tworzenie, organizowanieirealizacjp interdyscyplinarnych oraz specjalistyczrrychprojekt6w badawczych;
r organizowanie i koordynowanie prac zespol6w badawczych powolywanychprzezFundacjg;
r Tworzenie, organizowanie, wsp6lorganizowanie i koordynowanie prac sieci badawczych krajowych i

miqdzynarodowych;

o Tworzenie, organizowanie i koordynacjg prac sieci korespondent5w Fundacj i zbierajqcych aktualne dane o
kulturze;

r Prowadzenie dzialalnosci szkoleniowej w zakresie edukacji kulturalnej, tw6rczosci kulturalnej oraz badart
kultury i spoleczefstwa;

o Popularyzacjgwiedzy o kulturze poprzez:

- prowadzenie specjalisty czrrego portalu internetowego;

- dzialalnoSiwydawniczq;

- dzialalnoSi wykladow4 i prelekcyjn4;

o wsp6lpraca w zakresie opisanym powyZej z innymi organizacjami i ruchami spolecznymi, instytucjami
kultury, wladzami samorz4dowymi i panstwowymi, mediami i innymi podmiotami, kt6rych cele s4 zbieLne z
celami Fundacji.

1. 5 Czus dzialalnoSci jednostki

Jednostka zostala utworzona na czas nieoznaczony.

1.6 Zarzqd jednostki

W sklad Zarzqdu Fundacji na dzieh sporz4dzania sprawozdania finansowego wchodzili:
r Barbara Fatyga - prezes zarzqdu;

. Bogna Kietliriska - Sekretarz zarzqdt;
o Mariusz Piotr piotrowski _ Wiceprezes.

Sekretarz zarzqdt i wiceprezes objpli swoje funkcje z dniem 25 stycznia2013 r.

1.7 Okres objgty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostalo przygotowane za okres od. 10.12.2012 r. do 31.12.2012 r.

1. 8 Z alo 2e nie ko nty nuacj i dzialalno i ci g o s p o darc 7ej
Sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalno(ci gospodar czejprzezFundacjg
przez okres nie kr6tszy niz 12 miesigcy od dnia 31 grudnia z0r2 roril.
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1.9 Wewnptrzne j ednostki organizacyj ne

W sklad Fundacji nie wchodzq wewnQtrzne jednostki organizacyjne sporzqdzaj4ce samodzielne sprawozdaria

finansowe.

1.10 Polqczenie spdlek handlowych

W bie2qcym roku obrotowym nie nast4pilo pol4czenie Fundacji z innqjednostkq.

l.ll Wtaiciwy minister

WaSciwym ministrem ze wzglgdu na zakres dziatalno6ci i cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa

Narodowego.

2. Znacz4ce zasady rachunkowoSci

Sprawozdanie finansowe sporzqdzono stosujec poniZej opisane zasady rachunkowoSci:

2.1 P o d s taw a s p orzqdze nia s p raw o zdania fi nan s ow e go

Sprawozdanie finansowe sporzqdzone zostalo w zgodzie z praktykq stosowane przez jednostki dziataj4ce w polsce,

w oparciu o zasady rachunkowodci wynikaj4ce z przepis6w ustawy z dnta 29.09.L994 r,

o rachunkowoSci (Dz. U. z 2002r. m'76 poz. 694 zp6flniejszymi zmianami).

PrzyjEte przez Fundacjg zasady stosowane byty w spos6b ci4gly i se one zgodne z zasadarri rachunkowoSci.

Rachunek zysk6w i strat Fundacj a sporzqdzita w wariancie por6wnawczym.

2.2 Zasady rachunkow o Sci

Srodki trwale, iroitki trwale w budowi.e i wartoSci niematerialne i prawne wycenia siq w zatqznoSci od sposobu ich

nabycia (wltworzenia) i p6lntejszego wykorzystania wedtug:

1) cen nabycia (zakupu),

2) koszt6w wytworzenia,

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

Cena nabycia skladnika aktyw6w (zar6wno trwalych jak i obrotowych) jest cenq zakupu obejmujqc4 kwotq

naleZnq sprzedajQcemu bez podlegajqcych odliczeniu: podatku VAT i podatku akcyzowego, powigkszona o koszty

transpoftu, instalacji i ew. modernizacji.

W przypadku braku mo2liwo6ci ustalenia ceny nabycia skladnika aktyw6w, przyjQtego

w szczeg6lno3ci nieodplatnie (takZe w formie darowizny) jego wyceny dokonuje sig wedfug cen sprzedrty mkiego

samego lub podobnego przedmiotu (obiektu).
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Koszt wytworzenia 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 wartosci nastgpuje w sytuacji duZego prawdopodobiefrstwa,2e kontrolowarry przezjednostkg

skladnik aktyw6w nie przyniesie w przyszloSci korzySci ekonomicznych. Jest to uzasadnienie do dokonania odpisu

aktualizuj4cego - doprowadzajqc wartoSd skladnika wynikaj4c4 z ksi4g rachunkowych do ceny sprzedahy netto, a w
przypadku jej braku - do ustalonej w inny spos6b wartodci godziwej.

WartoS6 godziwa stanowi kwotg za jake dany skladnik aktyw6w m6glby zosta( wymieniony,

a zobowi4zanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej.

Cena nabycia, odpowiada kosztowi wytworzenia lub cenie sprzedairy (w przypadku braku mo2liwoSci ustalenia

dw6ch pierwszych warlodci Srodk6w trwalych lub wartoSci niematerialnych i prawnych) stanowi warto6i pocz*tkow4.

Warto66 poczqtkowq Srodk6w trwalych stanowiq cena zakupu, nabycia lub koszt wytworzenia Srodka trwalego

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

Umorzenia Srodk6w trwalych obliczane se na podstawie stawek amortyzacyjnych wynikajqcych

z ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych, stosujqc metodg fiskaln4.

Rozpoczgcie umorzeri nastgpuje nie wcze6niej ri| po przyjEciu Srodka trwalego do uzytkowania,

a ich zakoirczenie nie p6iniej ruZ z chwilq zr6wnania warto6ci umorzeri z wartoSciq pocz4tkow4 danego Srodka

trwalego, bqdL jego likwidacji.

Na dzief przyjgcia Srodka trwalego do u2ytkowania ustala sig stawkE odpis6w amortyzacyjnych.

Umorzef Srodk6w trwalych o niskiej jednostkowej wartoSci poczetkowej (nie przekraczajqcej 3.500,00 zt)

dokonuje sig poprzez odpisanie jednorazowe - calej wartoSci poczetkowej tych $rodk6w trwalych.

WartoSci niematerialne i prawne wycenia sig oraz dokonuje umorzef w podobny spos6b jak Srodki trwale.

Koszty zakofczonych prac roavojowych wykonywanych przez FundacjE na wlasne potrzeby zaliczasiq zgodnie

z postanowieniami afi' 33, ust, 2 ustawy o rachunkowolci zaliczanych do warto$ci niematerialnych i prawnych pod

warunkiem,2e:

1) produkt lub technologia wytwarzania s4 SciSle ustalone, a koszty prac rozwojowych wiarygodnie okreSlone,

2) techntczna przydatnoSi produktu lub technologii zostala odpowiednio udokumentowana,

a Fundacja podjqla decyzjg o wytwarzaniu tych produkt6w lub stosowaniu technologii.

Umorzer[ koszt6w prac rozwojowych Fundacja dokonuje w okresie nie dluzszym jak 5 lat.
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Finansowe aktywa trwale nabyte w celu osiqgnigcia korzysci ekonomiczny ch zaliczane sq
do inwestycji dfugoterminowych. wyceny bilansowej dokonuje siE na podstawie ceny nabycia lub wg wartosci
godziwej.

Materialy i towary wycenia siq wedlug cen zakupu - nabycia. Stosowane do wyceny na dziehbilansowy ceny
nabycia lub zakupu material6w i towar6w nie mogq by( wyzszeod cen sprzedazy netto tych aktyw6w mo2liwych do
uzyskania.

Cena nabycia - zakupu mohebyt, zwigkszona o koszty:
1) wl.nikajqce z dfugotrwalego przystosowania towaru do sprzedahy,
2) zaciqgniptych zobowiqzaf na sfinansowanie zapas6w w okresie przygotowan ia do sprzedaLy.

odpisy aktualizuj4ce wartosd material6w i towar6w dokonuje sip w przypadku trwalej utraty wartosci. w takim
przypadku wycena wartosci bilansowej uwzglgdnia aktualne ceny sprzedazy nettomozliwe do uzyskania. wyniki z
aktualizacji material6w i towar6w zariczasig do pozostarych koszt6w operacyjnych.

Naleinosci wycenia sig w kwotach wymaganej zaplaty, z zachowaniem zasady ostroznej wyceny. Nale2norjci na
dzieri powstania wycenia sig w warto5ci nominalnej.

Nie rzadziej ni? na dziert bilansowy wycenia siQ wyrazone w walutach obcych naleznosci
po obowi4zujQcym na ten dzieri rirednim kursie ogloszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank polski.

operacje sprzedaZy skutkuj4ce powstaniem naleznosci Fundacji w walutach obcych ujmuje siE
w ksiggach rachunkowych na dzieri ich dokonania po srednim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBp na dzie,
poprzedzajqcy dokonanie sprzedaly .

operacje zaptaty naleznosci na rachunku bankowym wyrazone w walutach obcych ujmuje sipw ksiggach rachunkowych na dzieri ich przeprow adzeria po kursie kupna walut stosowany m przez bank,
z kt6rego uslug Fundacja korzysta.

R6znice kursowe od naleznosci wyrazonych w walutach obcych powstale na dziehich wyceny i przy zaplacie
zalicza sig odpowiednio: ujemne do koszt6w finansowych i dodatnie do przychod6w finansowych - jako r6zrttce
kursowe.

warlos6 naleznosci podlega aktualizacji z uwzglgdnieniem stopnia prawdopodobiefstwa ich zaplaty.
Aktualizacji nalezno6ci dokonuje sip w przypadkach:

1) posiadania naleZnosci od dfu2nik6w postawionych w stan likwidacji lub upadlosci - do wysokosci nie objgtych
gwarancjq
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2) posiadania naleZnoSci od dfuznikSw co do kt6rych oddalony zostal wniosek o ogloszenie upadloSci, a majqtek

dfu2nika nie wystarcza na zaspokojenie koszt6w postgpowania upadloSciowego w pehrej wysokosci

naleZnoSci,

3) dysponowania nale2noSciami kwestionowanymi przez dlu2nik6w lub gdy dfuZnicy zalegajq z ich zaplatq,

natomiast ocena sytuacji majqtkowej i finansowej danego dlu2nika wskazuje, 2e Sci4gnigcie naleznoSci w

kwocie umownej nie jest moZliwe do pokrycia,

4) posiadania naleZnoSci przeterminowanych lub o znacznymstopniu prawdopodobieristwa ich nieSci4galno6ci.

Odpisy aktualizuj4ce wartoSd nale2no6ci zahcza sig odpowiednio do pozostalych koszt6w operacyjnych lub
koszt6w finansowych w zale2no6ci od rodzaju nale2noSci kt6rej dotyczy aktualizacja.

Inwestycje kr6tkoterminowe wycenia sip nie rzadziej ntz na dziefr bilansowy wedfug ceny nabycia lub ceny

rynkowej w zalehro6ci od tego, kt6raz nich jest riZsza. Je2eli brak jest ceny rynkowej - wyceny mohna dokonai

wedtug wartoSci godziwej.

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

rachunkowych, na dzief ich nabycia lub powstania, wedfug ceny nabycia albo ceny zakupu.

Skutki finansowe wzrostu lub obni2enia warto6ci inwestycji kr6tkoterminowych wycenionych wedfug cen

(wafioSci) rynkowych, zalicza sig odpowiednio do przychod6w lub koszt6w finansowych.

Inwestycje kr6tkoterminowe przekwalifikowane do dlugoterminowych wycenia sig na dzieh ich
przekwalifikowania wedlug zasad okre6lonych w art. 35 ust. 6 ustawy o rachunkowoSci.

Srodki pienig2ne w walutach obcych wycenia sig nie rzadziej ni| na dziehbilansowy po obowiqzujgcym na ten

dziefr Srednim kursie ogloszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank polski.

R6zrice kursowe dotyczqce Srodk6w pienig2nych w walutach obcych i operacji sprzeda\ walut obcych, zalicza

sig odpowiednio do koszt6w lub przychod6w finansowych.

Zobowiqzania Fundacji wycenia sig nie rzadaej rttL na dzien bilansowy w kwocie wymagaj4cej zaplaty.

Zobowiqzania wyrahone w walutach obcych wycenia sig nie rzadziej nil na dzief bilansowy po obowipuj4cym
na ten dziefl Srednim kursie ogloszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank polski.

R62nice kursowe zalicza siq do koszt6w lub przychod6w finansowych.

Rezerwy wycenia sig na dzieri bilansowy. Dotyczy to rezerw tworzonych na pewne lub w du2ym stopniu
prawdopodobne zobowiQzania, kt6rych kwoty molna w spos6b wiarygodny ustali6, np. z tytulu udzielonych

gwarancji, porqczeri, operacji kredytowych, skutk6w finansowych toczqcego sig postgpowania s4dowego.

Skutki finansowe rezer\\t zalicza siq odpowiednio do pozostalych koszt6w operacyjnych, koszt6w finansowych 1ub

strat nadzwyczqnychw zaleimoi;ci od okoliczno3ci z kt6rymi powi4zane s4przyszle zobowiqzania.
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Rezerwy rozwiqzuje siE w momencie powstania zobowiqzania, na kt6re uprzednio utworzono dan4rezerwq.
Rezerwy nie wykorzystane na dzieri ustania lub zmniejszenia sig ryzyka, na kt6re je utworzono , zaliczane sq do

pozostalych przychod6w operacyjnych, przychod6w finansowych lub zysk6w nadzwyczajoych.

Fundusz statutowy Fundacji wycenia sig obowiqzkowo na dzieri bilansowy w wartosci nominalnej ujmujqc je
w ksiggach rachunkowych wedlug ich rodzaj6w i zasadokreslonych w statucie - umowie Fundacji.

Rozliczenia migdzyokresowe koszt6w, kt6rych Fundacja dokonuje to:
l) czynne rozliczenia migdzyokresowe koszt6w - iezeli dotyczqone przyszlych okres6w sprawozdawc zych wg

cen zakupu udokumentowanych,

2) bierne rozliczenia migdzyokresowe koszt6w w wysokosci prawdopodobnych zobowiqzari przypadajqcych na
bie2qcy okres sprawo zdawczy wynikajqcych w szczeg6lnoSci:

a) ze Swiadczeh wykonanych lecz nie fakturowanych na ruecz Fundacji
zobowiqzafi ustali6 naleLry w wiarygodny spos6b,

przez dostawc6w, kt6rych kwotE

b) naleznych Tecz nie wykorzystanych urlop6w wypoczynkowych wraz ze skladkami ZIJS, przewidywanych
odpraw emerytalnych itp.

zobowiqzania ujete jako bierl,e rozliczenia migdzyokresowe koszt6w oraz zasady ustalania ich wysokosci wynikajq
z analizy powstalych przypadk6w.

odpisy czynnych i biernych tozliczeh migdzyokresowych koszt6w dokonywane s4 stosownie do ich specyfiki i
uplywu czasu' Natomiast czas i spos6b rozliczeipowinien byt kazdorazowo uzasadniony charakter emrczliczanych
koszt6w z zachowaniem ostroznoSci wyceny.

Zobowiqzaria ujgte jako bieme rozliczeniamigdzyokresowe koszt6w zwiEkszaj4koszty okresu sprawozdawczego,
a nie zwiEkszaj4 koszt6w w okresach ichrcahzacji.

Rozliczenia migdzyokresowe przychod6w obejmuj qw szczeg6lnosci r6wnowartosi otrzymanych od odbiorc6w
lub naleznych srodk6w (gl6wnie finansowych) z tytufu swiadczeri, kt6rych wykonanie nastqpi w przyszlychokresach
sprawozdawczych' w wigkszosci dotyczy to przedplat na dostawg lub wykonanie okreslonych produkt6w - uslug w
nastgpnym okresie sprawozdawczym.

za przychody i zyski Fundacja uznaje uprawdopodobnione powstanie
ekonomicznych, o wiarygodnie okre$ronej wartosci, w formie zwipkszenia
warlodci zobowiqzai.

w okresie sprawozdawczym korzylci
wartoSci aktyw6w, albo zmnieiszenia
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Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzySci

ekonomicznych, o wiarygodnie okreSlonej warto6ci, w formie zmniejszenia warto5ci aktyw6w, albo zwigkszenia

wartoSci zobowiqzah i rezerw.

Na wynik finansowy netto skladajq sig:

1) wynik dzialalnoSci operacyjnej, w tym z tytutu pozostalych przychod6w i koszt6w operacyjnych (poSrednio

zwiqzanychzdzialalnoiciqoperacyjnqFundacji),

2) wynik operacji finansowych,

3) wynik operacji nadzwyczajnych (powstatych na skutek zdarzen trudnych do przewidzeria, poza dzialalno(ci4

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

4) obowiqzkowe obciq2enia wyniku finansowego z tytutu podatku dochodowego, kt6rego podatnikiem jest

Fundacja, i platnoSci znimzr6wnanych, na podstawie odrEbnych przepis6w.

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysk6w i strat obejmuj e czgS(biezqcar.

Jednostki, kt6rych roczrre sprawozdanie finansowe nie podlega obowiqzkowi badania i ogloszenia w my6l art. 64 ust. 1

ustawy o rachunkowo6ci, nie s4 zobowi4zane od ustalania aktyw6w irezerw ztytutu odroczonego podatku

dochodowego.

Fundacja sporzqdzapor6wnawczy rachunek zysk6w i strat.

Prezes Tarz{du Fundacji
Obserwatorium 2ywej Kultury- ..S",#k

Bt1,#sL
Bogna Kietliriska
Sekretarzkrzqdu

Barbara Fatyga
Prezes Zarzqdu

DEM SP. z o.o.
00-641 vlfarszawa, ui liclot(Mska t"ti l"' '

lel. / fax 658 31 64. tel fi25 3" i'r
NiP 118-15-75-956 RI GCI'l 0161n'"t''

Marek Wiechno
DEM Sp. z o.o.
Osoba odpowiedziqlna za prowadzenie ksiqg rachunkowych
Warszawa, 31.03.2013 r.

Mariusz Piotrowski
Wiceprezes

SoL,t&'
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Fundacja Obserwatorium Zywej Kultury - Sie6 Badawcza
ul. Strzelecka 3l lZ, 03-433 Warszawa

NIP: 113-286-37-96

BILANS SPORZ,{DZONY NA DZIEN Sr.rZ.z\L2 r.

Aktywa

Wyszczeg6lnienie stan aktvw6w na dzier6

31.12.2012 09.12,2012
t. Aktywa trwale 0.00 0,00
L WartoSci niematerialne i prawne 0,00 0.0c
IL Rzeczowe al(ywa trwale 0,00 0.0c
III. NaleZnoSci dlugoterminowe 0.00 0,0c
IV. Inwestycje dlugoterminowe 0.0( 0,0c
V. Dfugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 0,0( 0.00

B. Aktywa obrotowe 3 000.0( 0.00
I. Zapasy rzeczowych aktyw6w obrotowych 0.0c 0,00
II. Nale2noSci kr6tkoterminowe 0.0c 0,00
III. Inwestyc j e kr6tkoterminowe 3 000,0c 0.00

1 Srodki pieniq2ne 3 000,0c 0.00
2 Pozostale aktywa finansowe 0,00 0.00

C. Kr6tkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe 0,00 0,00
Aktywa razem 3 000.00 0,00

11
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A. Fundusze wlasne
T F'rrnrfir"- ofohrt^,.-

stan pasyw6w na dziefi
31.12.2012 09.12.2012

3 000-0n o,oo

[T Frrnrfirc. 3 000.00 0.00

l-illlYvnit nnan+
I rgoo*,lruru o**o,"

o.0r 0.0(
0,0c 0.0c
0.00 0,00
0.0( 0,00
0,00 0.00
0,00 0.0c
0,00 0.00

o 0,00

x E, 0.0c 0.0(
TTI 0,00 0.0c

lV. Rozliczeni 0,00 0.00

l Pnzli 0.0c 0.00
w

2.Inne rozliczenia mi
Paswwq nooo-

0.0c 0,00
0.00 0,00

3 000,00J 0.00

Fundacja obserwatgrium zywejKurtury - sie6 Badawcza
ul. Strzeleck a 3 / 12, 03 _433 Warszawa

NIP: 113-286-37-96

Pasywa

Barbara Fatyga
Prezes Zarzqdu

glGl]."r*L-*
Bogna Kietlifska
Sekretarz Zarzqdu

- ^-G-.--\-v,l
Mariusz Piotrowski
Wiceprezes

DEM Sp. z o.o.

Marek Wiechno
DEM Sp. z o.o.
O-s oba odpowieclzialna za prowadzenie ksiqg rachunkowy ch
Warszuwa, 31.03.2013 r.

]o\*r,xv
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Fundacja Obserwatorium Zywej Kultury - Siei Badawcza
ul. Strzeleck a 3 I L2, 03 - 433 Warszawa

NIP: 113-286-37-96

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
(wariant por6wnawczy)

za okres od,10,12.2012 d,o 31,12.2012 r.

Nazwa pozycji t0.12.2012-
3t.12.2012

01.0t.2012-
09.12.2012

A. Przychodv z dzialalno5ci statutowei 0.00 0,0(
B Koszty realizacji zadaf statutowvch 0.00 0.0(
C. Wynik finansowy na dzialno5ci statutowej 0.00 0.0(
D. Koszty administracyine 0.00 0.0(
E. Pozostale przvchody (niewymienione w poz. A i G) o,o( 0.0(
F. Pozostale koszty (niewymienione w poz. B, D i If) 0.0( 0,0(
G. Przychody finansowe 0.0( 0.0(
H. Koszty finansowe 0,0{ 0.00
I. Wynik finansowy brutto na caloksztalcie dzialalno5ci (C-D+E-F+G-H) 0.00 0,00
I. Zyski i straty nadzwycza.ine: 0.00 0,00
K. Wynik finansowy og6lem (I+J) 0.00 0.00
1. R62nica zwipkszaj4ca kosztv roku nastgpneqo (wielko56 uiemna) 0.00 0.00
2 R62nica zwipkszaj4ca przychody roku nastgpnego (wielko5d dodatnia) 0.00 0,00

Prezes Zarz1du Fundacii
Obserwatorium Zywei Kulhrry-

Barbara Fatyga
Prezes Zarlqdu

Bogna Kietliriska
Sekretarzhrzqdu

lx,,t"
Marek Wiechno
DEM Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiqg rachunkowych
Warsqawa, 31.03.2013 r.

DEffi SP' z o'o'
0tu6y'1 vvrafszawa. ut. iloxotolsta 4/6 lot 1O5

"- " *r irrr tSA Sl 64. te| 825 33 53
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Fundacja Obserwatorium iLywej Kultury - Sie6 Badawcza
ul. Strzeleck a 3 I 12, 03 -433 Warszawa

NIP: 1t3-286-37-96

DODATKOWE INFORMACJE T OBJASNIENIA

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

i prawnych oraz inwestycji dtugoterminowych.

Srodki trwale, wartofci niematerialne i prawne oraz dlugoterminowe aktywa finansowe na dzreh bilansowy

nie wystqpily.

2. WartoSi grunt6w u2ytkowanych wieczy5cie

Nie wystqpily.

3. WartoSd nieamortyzowanych lub nieumarzanych Srodk6w trwalych, uZywanych na podstawie um6w najmu,

dzierilawy i innych um6w, w tym um6w leasingu.

Nie wystqpily.

4. Zobowiqzania wobec budZetu lub jednostek samorzqdu terytorialnego z tytutu uzyskania prawa wlasno5ci

budynk6w i budowli,

Nie wyst4pily.

5. Stan na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszenia i wykorzystanie oraz stan korflcowy kapital6w (funduszy)

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

Nie wystqpily.

7. Wynik finansowy netto

Fundacja osiqgngla wynik finansowy w wysokoSci 0,00 21.

8. Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczqtek roku obrotowego, zwiqkszeniach,

wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie koricowym.

Nie wyst4pily.

9. Dane o odpisach aktualizujqcych wartoSd nale2no5ci, ze wskazaniem stanu na pocz4tek roku obrotowego,

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

Nie wystqpily

W,+*
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Fundacja Obserwatorium iLywej Kultury - Sie6 Badawcza
ul. Strzeleck a 3 I 12, 03 -433 Warszawa

NIP: 113-286-37-96

10. Podzial zobowiqzafi kr6tko- i dtugoterminowych wedlug pozycji bilansu o pozostalym od dnia bilansowego,

przewidywanym umowQ okresie sptaty:

Zobow iqzafia na dzieh bilansowy nie wystqpily.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczefi miqdzyokresowych

Nie wyst4pily.

12. W y kaz zob ow iqzafi zab ezpieczonych na maj 4tku j e dnostki.

Na dzieir bilansowy nie wystqpily.

13. Zobowi4zania warunkowe, w tym r6wnie2 udzielone przez jednostkg gwarancje i porgczenia, takile

wekslowe.

Na dzieri bilansowy nie wystqpily.

14. Struktura rzeczowa i terytorialna przychod6w netto ze sprzedaLy produkt6w, towar6w i material6w.

Fundacja nie prowadzila sprzeda?y produkt6w, towar6w i material6w.

15. WysokoSd i wyja5nienie przyczyn odpis6w aktualizujqcych Srodki trwale.

Nie wyst4pily.

16. Wysoko5d odpisdw aktualizujqcych wartoSi zapas6w.

Nie wyst4pily.

17, D zialalnoSi zaniechana

W trakcie okresu obrotowego Fundacja nie zaniechala prowadzenia Zadnego rodzaju dzialalnoSci.

1.8. Koszt wytworzenia Srodk6w trwatych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane r62nice kursowe od

zobowi4zafi zaci4gnigtych w celu ich sfinansowania.

Nie wystqpily.

ilu
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Fundacja obserwatorium ilywej Kultury - sie6 Badawcza
ul. Strzeleck a 3 / 12, 03 - 433 Warszawa

NIP: 113-286-37-96

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

Wynik finansowy brutto za okres 10.12.2012 - 3l.ll.Z0lz

1 Przychody nie podlegaj4ce opodatkowaniu i wolne od opodatkowania (-)
2 Przychody podatkowe, nie bgd4ce przychodami ksiggowyrni (+)
3 Koszty niestanowi4ce koszt6w uzyskania przychod6w (+):
4 Koszty podatkowe, nie ujgte w wyniku roku obrotowego (-):
5 Wynik podatkowy za okres l}.l2.2ol2 - 31.12.2012
6 Odliczona darowizna ( nie wigcej ni2 lO Vo dochodu) (-)
7 Podstawaopoda&owania
8 Podatekdochodowy (197o)

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

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

Naklady na:
WartoSci niematerialne i prawne
Srodki trwale
-, w tym dotycz4ce ochrony $rodowiska
Srodki trwale w budowie
- w tym dotyczqce ochrony Srodowiska
Inwestyc.je w nieruchomo6ci i prawa

SI.]MA

Poniesione w 2012.--..--.-.-------.....- Planowane na2013.--.-----..-.-...-----.--.-

21. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podzialem na losowe i pozostale oraz podatek
dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie wyst4pily.

22. Kursy przyjqte do wyceny.

Na dzieri bilansowy nie wyst4pily pozycje w walutach obcych.

23. ObjaSnienia do instrument6w finansowych.

Nie wyst4pily.

24. ObjaSnienia do rachunku przeptyw6w pienig2nych.

Fundacja nie miala obowi4zku sporzqdzania rachunku zprzeplyw6w pieniE2nych.

25. Umowy nieuwzglgdnione w bilansie.

Fundacja nie byla stron4 istotnych um6w nieuwzglgdnionych w bilansie w roku obrotowym objetym sprawozdaniem

finansowym.
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Fundacja Obserwatorium Zywej Kultury - Sie6 Badawcza
ul. Strzelecka 31 12. 03-433 Warszawa

NIP: 1tZ-ZAA-jJ-gA

26. Transakcje ze stronami powi4zanymi.

Nie wyst4pity.

27" Zatrudnienie

Fundacja nie zatrudniala pracownik6w na umowQ o pracQ.

28. wynagrodzenie organ6w zarzqdzajqcych, nadzoruj4cych lub administrujqcych.

Nie wyst4pilo.

29. Informacje o poiyczkach i Swiadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodz4cym

w sldad organ6w zarzqdzajqcych, nadzorujqcych lub administruj4cych.

Nie wystqpily.

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

finansowych, wyplaconym lub nale2nym za rok obrotowy.

Nie wyst4pilo.

31. Znaczqce zdarzenia, lat ubieglych ujgte w sprawozdaniu finansowym

Nie wystqpily Zadne znaczqce zduzeniazlatubieglych wymagajqce ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.

32.Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowyrn do dnia podpisania sprawozdania finansowego zarok obrotowy, nie wystqpily zdryzenia,kt6re

nie zostaly, a powinny byi ujEte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

33. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowo5ci, w tym metod wyceny

oraz zmian sposobu sporzqdzania sprawozdania finansowego, je2eli wywieraj4 one istotny wptyw na sytuacjg

maj4tkowq finansowq i wynik finansowy, ich przyczyny i spowodowan4 zmianami kwotq wyniku finansowego

oraz zmian w kapitale wlasnym.

Nie wyst4pily.

34, Informacje Iiczbowe zapewniajqce por6wnywalno5i danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzajqcy ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie wystqpily.
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Fundacja obserwatorium zywej Kultury - sie6 Badawcza
ul. Strzeleck a 3 I L2, 03 -433 Warszawa

NIP: 1t3-286-37-96

35. objasnienia dotycz4ce jednostek wchodzQcych w sklad grupy kapitalowej

Fundacja nie jest jednostk4 dominujqc4 dla Zadnej grupy kapitalowej, w zwiqzku z tym nie sporzqdza sprawozdania

skonsolidowanego.

36. Informacje o polqczeniu Sp6,tek.

Nie wyst4pilo.

37. Powa2ne zagroienia dla kontynuacji dzialalnoSci.

Nie sq znane okolicznoSci, kt6re wskazywalyby na istnienie powaznych zagrozefi dla kontynuo wxia przezFundacjg
dzialalnoSci w ci4gu 12 miesigcy od dnia bilansowego.

38. Inne informacje maj4ce istotny wptyw na ocene sytuacji Fundacji
Nie wystqpily inne informacje mai4ce istotny wplyw na oceng sytuacji Fundacji.

Prczes Tarz4du Fundacji
$cenratorium Zywej Kultury-

Barbara Fatyga
Prezes Zarzqdu

l|l't"t*fi"*

Marek Wiechno
DEM Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiqg rachunkowych
Warszawa, 31.03.2013 r.
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Bogna Kietliriska
Sekretarz Zarzqdu

-ts"\oe*I"-
Mariusz Piotrowski
Wiceprezes
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