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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA F'INANSOWEGO

1. Dane identyfikuj4ce jednostkg

l.l Nazwa jednostki

Fundacja ObserwatoriumZywej Kultury - Sie6 Badawcza

1.2 Sicdziba jed,nostki, obszar dzialania

o 03-433 Warszawa, ul. Strzelecka3ll2;

o Fundacja dziala na obszarzeRzeczypospolitej Polskiej;

o Fundacja moZe prowadzil dzialalnoSe, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

1,3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sqdowym

Fundacja zostala utworzona Aktem Notarialnym z drua 30 sierpnia 2Ol2 roku, Rep. A 386412012

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

oraz Samodzielnych Publicznych ZaHad6w Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez S+d Rejonowy

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

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

1.4 Celejednostki i ich realizacja

Podstawowymi celami Fundacji s4:

o Prowadzenie interdyscyplinarnych badari kultury rozumianej jako Srodowisko zycia wsp6lczesnego czlowieka;

w tym w szczeg6lnoSci:

- badari spoleczeristwa i kultury polskiej;

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

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

spolecznych i kulturowych;

r Rozwijanie teorii kultury i metodologii badari kultury;

o Prowadzenie dzialan promuj4cych i upowszechniaj4cych wiedzg o kulturze i spoleczeristwie, w tym w zakresie

edukacji kulturalnej iprzy uzyciunowoczesnych technik teleinformacyjnych;

. Rozwijanie wsp6lpracy krajowej i migdzynarodowej w zakresie badafi kultury i spoleczefstwa,

w szczeg6lnoSci przez rozwijanie regionalnych sieci wsp6lpracy;

o DzialalnoS6 praktyczna w obszarze kultury, w tyrn sztt*i oraz ochrony kultury;

o Dzialalno$d ekspercka w zakresie wiedzy o kulturze i spoleczeristwie;

o Dostarczanie wiedzy i metod umozliwiaj4cych prowadzenie racjonalnej i nowoczesnej polityki kulturalnej.
J
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Fundacja realizuje swoje cele przez:

r Tworzenie, organizowanie i realizacjg interdyscyplinarnych oraz specjalistycznych projekt6w badawczych;

o Organizowanie i koordynowanie prac zespol6w badawczych powolywanychprzezFundacjg;

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

i migdzynarodowych;

o Tworzenie, organizowanie i koordl,nacjg prac sieci korespondent6w Fundacji zbierai4cych aktualne dane

o kulturze;

o Prowadzenie dzialalnoSci szkoleniowej w zakresie edukacji kulturalnej, tw6rczo6ci kulturalnej oraz badaft

kultury i spoleczeflstwa;

o Popularyzacjg wiedzy o kulturze poprzezi

- prowadzenie specjalistycznego portalu internetowego;

- dzialalnoS6wydawnicz4;

- dzialalnoS6 wykladow4 i prelekcyjn4;

o Wsp6lprac9 w zakresie opisanym powyzej z innymi organizacjami i ruchami spolecznymi, instytucjami

kultury, wladzami samorz4dowymi i paristwowymi, mediami i innymi podmiotami, kt6rych cele s4 zbieime

z celami Fundacji.

7. 5 Czas dzialalnofici jednostki

Jednostka zostala utworzona na czas nieoznaczony.

1.6 Zarzqd jednostki

W sklad Zarz4dtFundacji nadziefisporzqdzania sprawozdania finansowego wchodzili:

o Barbara Fatyga - Prezes zarz4du;

o Bogna Kietliriska - Sekretarz zaru4dt;

o Mariusz Piotr Piotrowski - Wiceprezes.

Sekretarz zarz4dt i Wiceprezes objgli swoje funkcje z dniem 25 stycmia2013 r.

1.7 Okres objg| sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostalo przygotowane za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. 8 Z al o ien ie ko nty nu acj i dzi al aln o S ci g o sp o darc zej

Sprawozdanie finansowe zostalo sporz4dzone przy zaloheniu kontynuowania dzialalnoSci gospodarczej przez Fundacjg

przez okres nie kr6tszy niz 12 miesigcy od dnia 3 1 grudnia 20 1 3 roku.
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7. 9 Wewngtrzne j ednostki organizacyjne

W sklad Fundacji nie wchodz4 wewngtrzne jednostki organizacylne sporz4dzaj4ce samodzielne sprawozdania

finansowe.

1.10 Polqczenie spdlek handlowych

W bieZ4cym roku obrotowym nie nast4pilo pol4czenie Fundacji z inn4jednostk4.

1.11 WaSciwy minister

Wa6ciwym ministrem ze wzglgdl na zakres dzialalnoSci i cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa

Narodowego.

2. Znaczqce zasady rachunkowoSci

Sprawozdanie finansowe sporz4dzono stosuj4c poniZej opisane zasady rachunkowo5ci:

2, 7 P o dst aw a sp or zqdze nia sp r aw o zdania fin an s ow ego

Sprawozdanie finansowe sporz4dzone zostalo w zgodzie z praktyk4 stosowan4 przez jednostki dzialaj4ce w polsce,

w oparciu o zasady rachunkowoSci wynikaj4ce z przepis6w ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoSci (Dz.IJ. z

2013 r. poz. 330 z p61niejszymi zmianami).

Pruyjqte przez Fundacjg zasady stosowane byty w spos6b ciqgU i sq one zgodne z zasadami rachunkowoSci.

Rachunek zysk6w i shat Fundacja sporz4dzila w wariancie por6wnawczym.

2.2 Zasady rachunkowofici

Stodki trwale, irodki trwale w budowie i wartoici niematerialne i prawne wycenia sig w zaleznoSci od sposobu ich

nabycia (wyworzenia) i p6Zniejs zego wykorzystania wedlug:

l) cen nabycia (zakupu),

2) koszt6w wytworzenia,

3) wartoSci przeszacowanej, po aktualizacjiwyceny Srodk6w trwatych pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

Cena nabycia skladnika aktyw6w (zar6wno trwalych jak i obrotolyych) jest cen4 zakupu obejmuj4c4 kwotg

naleznq sprzedaj4cemu bez podlegaj4cych odliczeniu: podatku VAT i podatku akcyzowego, powigkszona o koszty

transportu, instalacji i ew. modernizacji.

W przypadku braku moZliwoSci ustalenia ceny nabycia skladnika aktyw6w, prryjgtego

w szczeg6lno6ci nieodplatnie (takze w formie darowizny) jego wyceny dokonuje sig wedlug cen sprzeduity takiego

samego lub podobnego przedmiotu (obiektu).

lfl'.n-t+
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Koszt wltworzenia Srodk6w trwalych otaz wartoSci niematerialnych i prawnych obejmuje koszty

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

akyw6w trwalych do uzytkowania.

Trwala utrata warto5ci nastgpuje w sytuacji duZego prawdopodobieristwa, 2e kontrolowany przez jednostkg

skladnik aktyw6w nie przyniesie w przyszloSci korzy6ci ekonomicznych. Jest to uzasadnienie do dokonania odpisu

akJllr"lintj4cego - doprowadzaj1c wartoS6 skladnika wynikaj4c4 zksi4g rachunkowych do ceny sprzedaLry netto, aw
przypadku jej braku - do ustalonej w inny spos6b wartoSci godziwej.

Warto5d godziwa stanowi kwotg za jakq dany skladnik aktyrv6w m6glby zostad wymieniony, a zobowi4zanie

uregulowane na warunkach transakcji r5mkowej.

Cena nabycia, odpowiada kosztowi wltworzenia lub cenie sprzeduZy (w przypadku braku moZliwo5ci ustalenia

dw6ch pierwszych warto5ci Srodk6w trwalych lub wartoSci niematerialnych i prawnych) stanowi warto6d pocz4tkow4.

WartoSi pocz4tkow4 Srodk6w trwatrych stanowi4 cena zakupu, nabycia lub koszt wytworzenia Srodka trwalego

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

Umorzenia Srodk6w trwatych obliczane s4 na podstawie stawek amortyzacyjnych wynikaj4cych

z ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych, stosuj4c metodg fiska1n4.

Rozpoczgcie umorzeti nastgpuje nie wczeSniej niz po przyjEcin Srodka trwalego do u4tkowani4
a ich zakohczenie nie p6iniej niz z chwil4 zr6wnania warto6ci umorzeri z warto6ci4 pocz4tkow4 danego Srodka

trwalego, bqdf, jego likwidacj i.

Na dziefl przyjEcia Srodka trwalego do uzytkowania ustala sig stawkg odpis6w amortyzacyjnych.

Umorzef Srodk6w trwalych o niskiej jednostkowej wartoSci pocz4tkowej (nie przekraczajqcej 3.500,00 zl)

dokonuje sig poprzez odpisanie jednorazowe - calel wartoSci poczqtkowej tych Srodk6w trwalych.

WartoSci niematerialne i prawne wycenia sig oraz dokonuje umorzefi w podobny spos6b jak $rodki trwale.

Koszty zakoitczonych prac rozwojowych wykonywanychprzezFundacjg na wlasne potrzeby zaliczasig zgodnie

z postanowieniami art.33, ust. 2 ustawy o rachunkowoicizaliczanych do wartoSci niematerialnych i prawnych pod

warunkiem, ze:

1) produkt lub technologiawylwarzania s4 SciSle ustalone, a koszty prac rozwojowych wiarygodnie okreslone,

2) techniczna przydatno5d produktu lub technologii zostata odpowiednio udokumentowana,

a Fundacja podjgla decyzjg o wltwarzaniu tych produh6w lub stosowaniu technologii.

Umorzef koszt6w prac rozrvojowych Fundacja dokonuje w okresie nie dluzszym jak 5 lat.
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Finansowe aktywa trwale nabyte w celu osi4gnigcia korzy(ci ekonomicznych zaliczane s4

do inwestycji dlugoterminowych. Wyceny bilansowej dokonuje sig na podstawie ceny nabycia lub wg wartoSci

godziwej.

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

nabycia lub zakupu materiatr6w i towar6w nie mog4 by(, wyZsze od cen sprzeda:Zy netto tych aklyw6w moZliwych do

uzyskania.

Cena nabycia - zakupu moZe byd zwigkszona o koszty:

1) wynikaj4ce z dlugotrwalego przystosowania towaru do sprzeduZy,

2) zaci4gnigtych zobowiqzah na sfinansowanie zapas6w w okresie przygotowania do sprzedtzy.

Odpisy aktualizujqce wartoSd material6w i towar6w dokonuje sig w przypadku trwalej utraty warto6ci. W takim

przypadku wycena wartoSci bilansowej uwzglgdnia aktualne ceny sprzeda?y nelto mozliwe do uzyskania. Wyniki

z aktl;ralizacji material6w i towar6w zalicza sig do pozostalychkoszt6w operacyjnych.

Nale2noSci wycenia sig w kwotach wymaganej zaplaty, z zachowaniem zasady ostroznej wyceny. NaleznoSci

na dzieh powstania wycenia sig w warto6ci nominalnej.

Nie rzadziei niz na dziert bilansowy wycenia sig wyrazone w walutach obcych naleznoSci

po obowi4zuj4cym na ten dzien Srednim kursie ogloszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Operacje sprzedaLy skutkuj4ce powstaniem nale2no5ci Fundacji w walutach obcych ujmuje sig

w ksiggach rachunkowychna dziefi ich dokonania po Srednim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzien

poprzedzajqcy dokonanie spr zeduzy.

Operacje zaplaty nale2noSci na rachunku bankowym wyrazone w walutach obcych ujmuje sig

w ksiggach rachunkowych na dzieri ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanym przez bank,

z kl6rego uslug Fundacja korzysta.

R62nice kursowe od naleznoSci v'ryralonych w walutach obcych powstale na dziei ich wyceny i prrry zaplacie

zalicza sig odpowiednio: ujemne do koszt6w finansowych i dodatnie do przychod6w finansowych - jako r6anice

kursowe.

WartoSd naleZnoSci podlega aktualizacji znwzglgdnieniem stopnia prawdopodobieristwa ichzaplaty.

Aktualizacji naleZnoSci dokonuje sig w przypadkach:

1) posiadania nale2noSci od dlu2nik6w postawionych w stan likwidacji lub upadloSci - do wysoko6ci nie objgtych

gwarancj4,

hn.%4
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2) posiadania naleznoSci od dlu2nik6w co do kt6rych oddalony zostal wniosek o ogloszenie upadloSci, a maj4tek

dluinika nie wystarcza na zaspokojenie koszt6w postgpowania upadloSciowego w pelnej wysokoSci

naleznoSci,

3) dysponowania naleZno5ciami kwestionowanymi przez dtthnik6w lub gdy dluZnicy zalegaj4 z ich zaplatE,

natomiast ocena sytuacji maj4tkowej i finansowej danego dluZnika wskazuje, 2e Sci4gnigcie naleZnoSci w

kwocie umownej nie jest moZliwe do pokrycia,

4) posiadania nalezno5ci przeterminowanych lub o znacznym stopniu prawdopodobieristwa ich nieSci4galnoSci.

Odpisy aktualizujqce wartoS6 naleZno5ci zalicza sig odpowiednio do pozostalych koszt6w operacyjnych lub

koszt6w finansowych w zaleZno1ci od rodzaju naleZno5ci kt6rej dotyczy akfializacja.

Inwestycje kr6tkoterminowe wycenia sig nie rzadziej niz na dzieri bilansowy wedlug ceny nabycia 1ub ceny

rynkowej w zaleZnoici od tego, kt6ra z nich jest nihsza. JeZeli brak jest ceny rynkowej - wyceny moZna dokona6

wedlug wartoSci godziwej.

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

rachunkowych, na dzieri ich nabycia 1ub powstania, wedlug ceny nabycia albo ceny zakupu.

Skutki finansowe wzrostu lub obniZenia warto$ci inwestycji kr6tkoterminowych wycenionych wedlug cen

(warto5ci) rynkowych, zalicza sig odpowiednio do przychod6w lub koszt6w finansowych.

Inwestycje kr6tkoterminowe przekwalifikowane do dlugoterminowych wycenia sig na dzien ich

przekwalifikowania wedtrug zasad okreslonych w art. 35 ust. 6 ustawy o rachunkowoSci.

Srodki pienigZne w walutach obcych wycenia sig nie rzadziej niz na dzieri bilansowy po obowi4zuj4cym na ten

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

RSznice kursowe dotyczqce Srodk6w pienigznych w walutach obcych i operacji sprzedaay walut obcych, zalicza

sig odpowiednio do koszt6w lub przychod6w finansowych.

Zobowi4ztnia Fundacji wycenia sig nie rzadziej ni?na dzieri bilansowy w kwocie wymagaj4cej zaplaty.

Zobowiqzania wyrazone w walutach obcych wycenia sig nie rzadziej nilna dzieri bilansolyy po obowi4zuj4cym

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

R6znice kursowe zalicza sig do koszt6w lub przychod6w finansowych.

Rezerwy wycenia sig na dzieri bilansowy. Dotyczy to rczerw tworzonych na pewne lub w duaym stopniu

prawdopodobne zobowiqzania, kt6rych kwoty mohna w spos6b wiarygodny ustalii, np. z tltulu udzielonych

gwarancji, porgczeh, operacji kredytowych, skutk6w finansowych tocz4cego sig postgpowania s4dowego.

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

lub strat nadnvyczalnychw zaleZnoSci od okolicznoSci z kt6rymi powi4zane s4przyszte zobowi1zania.
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Rezerwy rozwi4zuie sig w momencie powstania zobowi4zani4 nakt6re uprzednio utworzono dan4 rezerwg.

Rezerwy nie wykorzystane na dzieri ustania lub zmniejszenia siE ryzyka, na kt6re je utworzono, zaliczarre sq

do pozostalych przychod6w operacyjnych, przychod6w finansowych lub zysk6w nadzvtyczajnych.

Fundusz statutowy Fundacji wycenia sig obowi4zkowo na dzieri bilansowy w wartoSci nominalnej ujmuj4c je

w ksiggach rachunkowych wedlug ich rodzaj6w i zasad okreSlonych w statucie - umowie Fundacji.

Fundacja nie stosuje rozhczefi miqdryokresowych koszt6w i przychod6w. Z twagi na specyfikE dzialania
jednostki wszelkie przychody i koszty rozliczane s4 bezpoSrednio w okresach, w kt6rych zostaly poniesione.

Za przychody i zyski Fundacja uznale uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzySci

ekonomicznych, o wiarygodnie okre5lonej wartoSci, w formie zwigkszenia wartoSci aktyrv6w, albo zmniejszenia

wartoSci zobowi1zan.

Przezkoszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczymkorzy1ci

ekonomicznych, o wiarygodnie okreSlonej wartoSci, w formie zmniejszenia wartoSci aktyur6w, albo zrvigkszenia

wartoSci zobowi4zafi i rezerw.

Na wynik finansowy netto skladaj4 sig:

1) wynik dzialalno6ci operacyjnej, w tym ztytulu pozostalych przychod6w i kosZ6w operacyjnych (poSrednio

zwi4zanychzdzialalnolci4operacyjn4Fundacji),

2) wynik operacji finansowych,

3) wynik operacji nadzwyczajnych (powstalych na skutek zdarzeitrudnych do przewidzenia, poza dzialalno(ci4

operacyjn4 Fundacji i nie zwiEzane z og6lnym ryzykiem jej prowadzenia),

4) obowi4zkowe obci4Zenia wyniku finansowego z tytll:u podatku dochodowego, kt6rego podatnikiem jest

Fundacja, i platnoSci z nim zr6wnanych, na podstawie odrgbnych przepis6w.

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysk6w i strat obejmuje czgs6 biezqc4.

Jednostki, kt6rych roczfle sprawozdanie finansowe nie podlega obowi4zkowi badania i ogloszenia w mySl art. 64 ust. 1

ustawy o rachunkowoSci, nie s4 zobowi4zane od ustalania aktyw6w irezerw zgulu odroczonego podatku

dochodowego.
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Fundacja sporz1dza por6wnawczy rachunek zysk6w i strat.

IT:".t ?"aquFundacfrl*X::ll:' zv*i rurtu'v- Sekreta rz Zarz.4du Fu ntiaci i

Obserwatori um Zywei Ku ltu ry-
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Barbara Fatyga
Prezes Zarzqdu

Marek Wiechno
DEM Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie lcsiqg rachunkowych
Warszawa,04.03.2014 n

Bogna Kietlinska
Bogna Kietliriska
Selrretarz Zarzqdu

Mariusz piotrowski dr Marrusz piornrwskr

Wiceprezes

Fundacja Obserwatoriu m 7.;rvej Kuttury-
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BILAI\S SPORZADZONY NA DZIEN Sr.rZ.Z013 r.
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Wyszczeg6Inienie stan aktyw6w na dzieri

A. Aktvwa trwale
3t-12-2013 3l-12-2012

0 0
prawne

ITD 0 0

0ru. , rsrwarvJvr uruxutEl tIilIIowe
T\/ I-,,, ^&.^:^ lL-^^a-,----:

( 0
lw uru]autEr ttllltuw(i { C, . lJtuSv.er I lrrr ru wE I uzlluzcllla mleozJoKresowe 0 0

s. rrlrrY rr4 vuruauwt
512-95 3 000-00

r. LspupJ rzlv4uwJU[ d.t(lywow oorolowycll
0 (

0,01 Cru. r,r wwrrJv-lv N uLAULgt ItllIlowe s72.98 3 000.0c
r ervuAr urE[lE4lE

512-98 3 000,00
0

e rozrczenra mtQdzyolffesowe
0 0

512.99 3 000.00



Pasywa

Wvszczes6lnienie stan pasvw6w na dzief
3t-12-2013 3t-12-2012

A. Fundusze wlasne 512.99 3 000.00
I. Fundusz statutowv 3 000.0c 3 000.0c
II Fundusz z akfializacii wvcenv C C

trI Wynik flrnansowy rletto za rok obrotowy -2 487.01 C

l. Nadwy2ka przychod6w nad kosztami (wielko56 dodatnia) C C

2. NadwyZka koszt6w nad przvchodami (wielko56 uiemna') -2 487.01 C

B.Zobowiazania i rezerwry na zobowiazania 0 0

I. Zobowiazania dlueoterminowe z tvtulu kredvt6w i poZvczek 0 C

II. Zoboirazania kr6tkoterminowe i fundusze specialne 0 C

l. Kredw ipoiryczki 0 C

2. Inne zobowiazania 0 C

3. Fuldusze sDecialne 0 C

IIL Rezerwv na zobovitazania 0 0
IV. Rozliczenia miedzvokresowe 0 0

1. Rozliczenia miedzyokresowe przychod6w 0 0
2. Inne r o zliczenia mi edzvokre sowe 0 0

Pasvwa razem 512.99 3 000.00

Fundacja Obserwatorium ZWej Kultury - Sie6 Badawcza
ul. Strzelecka 3 I 12, 03 -433 Warszawa

NIP: 113-286-37-96
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Fundacja Obserwatorium Zywej Kultury - Sied Badawcza
ul. Strzelecka 3 I 1.2, 03-433 Warszawa

NIP: 113-286-37-96

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
(wariant por6wnawczy)

za okres od 01.01.20L3 do 31.12.2013 r.

Nazwa pozycii 2013 2012
A. Przvchody z dzialalno5ci statutowei 103 260.00 0
L Skladki brutto okre6lone statutem C 0
II. Inne przychody okre6lone statutem 103 260.0C 0
l. Przychody z dzialalno(ci statutowei nieodolatnei ooZvtku oubliczneso 103 260.0C 0
2. Przychody z d,zialalno(ci statutowei odplatnei poZytku publiczneso 0 C

B Koszty realizacji zadari statutowvch l0s 747.01 0

1. Koszty realizac zadai statutowych dzialalno3ci nieodplatnei pohtku oubliczneso 105 747.01 C

2.Koszty realizacji zadaf statutowych dzialalnosci odplatnei poZytku publiczneeo 0 C

C. Wynik finansowy na dzialnoSci statutowei -2 487.01 0
D. Koszty administracvine 0 0

l. Ztirycie material6w i energii 0 0
2. Uslugi obce 0 0
3. Podatkii oplaf 0 0
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia 0 0
5. Amortyzacia 0
6. Pozostale 0

E. Pozostale przychodv (niewvmienione w poz. A i G) { 0
F, Pozostale koszty (niewymienione w poz. B, D i H) { 0
G. Przvchody finansowe 0 0
H. Koszty finansowe 0 {
I. Wynik finansowy brutto na caloksztalcie dzialalnoSci (C-D+E-F+G-H) -2 487.01 0

J. Zyski i straty nadzwyczajne: 0 0

I. Zyski nadzvryczaine - wielko6i dodatnia C C

II. Straty nadztrryczaine - wielko3d uiemna C C

K. Wynik {inansowy og6lem (I+J) -2 487.01 0

1. R6znica zwigkszaj1ca koszty roku nastgpnego (wielko5i uiemna) -2 487.01 C

2. R6znica zwigkszaiaca przychody roku nastepneeo (wielko56 dodatnia) 0 C
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Prezes Zarzqdu
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Fundacja Obserwatorium ZWej Kultury - Sie6 Badawcza
ul. Strzelecka 3 I 12, 03 -433 Warszawa

NIP: 113-286-37-96

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA
1. Szczeg6lowy zakres zmian warto5ci grup rodzajonych Srodk6w trwalych, wartoSci niematerialnych

i prawnych oraz inwestycji dlugoterminowych.

Srodki trwale, warto6ci niematerialne i prawne oraz dlugoterminowe aktywa finansowe na dziefi bilansowy

nie wyst4pily.

2. WartoSd grunt6w uiytkowanych wiecryScie

Nie wystqpily.

3. Warto5d nieamortyzowanych lub nieumarzanych Srodk6w trwalych, uiywanych na podstawie um6w najmu,

dzieri,awy i innych um6w, w tym um6w leasingu.

Nie wyst4pily.

4, Zobowi4zania wobec budietu lub jednostek samorzqdu terytorialnego z tytutu uzyskania prawa wlasnoSci

budynk6w i budowli.

Nie wyst4pitry.

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

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

Nie wyst4pily.

7. Wynik finansowy netto

Fundacja poniosla stratg finansow4 w wysokoSci 2.487,01 zl.

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

wykorrystaniu, rozrviqzaniu i stanie koricowym.

Nie wyst4pily.

9. Dane o odpisach aktualizuj4cych wartoSd naleinoSci, ze wskazaniem stanu na pocz4tek roku obrotowego,

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

Nie wyst4pily.

[l^***+,
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Fundacja Obserwatorium iLy*"i Kultury - Sie6 Badawcza
ul. Strzelecka 3 I 12, 03 -433 Warszawa

NIP: 113-286-37-96

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

przewidywanym umowg okresie splaty:

Zob ow iqzania na dzieh bil ans owy nie wyst4pily.

11. Wykaz istotnych pozycji crynnych i biernych rozliczefi migdryokresowych

Nie wyst4pily.

12. W ykaz zob ow iqzafi zab ezpieczonych n a m aj 4 tku j ed nostki.

Na dzieri bilansowy nie wyst4pily.

13. Zobowiqzania warunkowe, w Em r6wnie2 udzielone przez jednostkg gwarancje i porgczenia, takZe

wekslowe.

Na dzieri bilansowy nie wyst4pily.

14. Strukturarzeczowr i terytorialna przychod6w netto ze sprzedaty produkt6w, towar6w i materiak6w.

Fundacja nie prowadzilasprzedaLry produkt6w, towar6w i material6w.

15. WysokoSd i rvyjaSnienie przyczyn odpis6w aktualizujqcych Srodki trwale.

Nie wyst4pily.

16. WysokoSd odpis6w aktualizuj4cych warto56 zapasriw.

Nie wyst4pily.

17 . Dzialzlno5d za niechana

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

18. Koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane r6inice kursowe od

zobowi1zafi zaci4gniqtych w celu ich sfinansowania.

Nie wyst4pily.

ffi-^ ^"**q
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Fundacja Obserwatorium ZWej Kultury - Sie6 Badawcza
ul. Strzelecka 3 I 12, 03 -433 Warszawa

NIP: 113-286-37-96

19. R62nice pomigdry podstawq opodatkowania podatkiem dochodowym, a nynikiem finansowym:

Wynikfinansowybruttozaokres01.01.2013 -31.12.2013 - 24}1.,0l

1 Przychody nie podlegajqce opodatkowaniu i wolne od opodatkowania o
2 Przychody podatkowe, nie bgd4ce prrychodami ksiggowymi (+)
3 Koszty niestanowi4ce koszt6w uzyskania przychod6w (+):
4 Koszty podatkowe, nie ujgte w wyniku roku obrotowego (-):
5 Wynikpodatkowyzaokres01.0l.20l3 -31.12.2013 - 24B7,Ot
6 Odliczona darowizna ( nie wigcej nii l0 Yo dochodu) o
7 Podstawaopodatkowania
8 Podatekdochodowy (19%)

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

Nie wyst4pily.

21. Informacje o ryskach i stratach nadzxryczajnych, z podzialem na losowe i pozostale oraz podatek

dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie wyst4pily.

22. Kursy prryjgte do wyceny.

Na dzieri bilansowy nie wyst4pily pozycje w walutach obcych.

23. ObjaSnienia do instrument6w finansowych.

Nie wyst4pily.

24. ObjaSnienia do rachunku przeptyw6w pieniqinych.

Fundacja nie miala obowi4zku sporzEdzaniarachunku zprzeplyw6w pienigznych.

25. Umowy nieuwzglqdnione w bilansie.

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

finansowyrn.

26. Transakcje ze stronami powi4zanymi.

Nie wyst4pily.

27, Zrtrudnienie

Fundacja nie zatrudniala pracownik6w na umowg o pracA.

ffwoo%q

t6



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

NIP: 113-286-37-96

28. wynagrodzenie organ6w zarzqdzajqcvch, nadzorujqcych lub administruj4cych.

Rok obrotowy zakoriczony dnia 31.12.2013 31.12.2012
Umowy cyw-prawne z czlo*ami zarz4dt 30'r7O,OO 

.-
SUMA 30 270,00 J

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

w sklad organ6w zarzqdzajqcych, nadzoruj 4cych lu b administruj qcych.

Nie wyst4pily.

30. Informacje o wynagrodzeniu bieglego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaf
finansowych, wyplaconym lub naleinym za rokobrotowy.

Nie wyst4pilo.

31. Znaezqce zdarzenia lat ubiegtych ujqte w sprawozdaniu finansowym

Nie wyst4pily Zadne znaczqce zdarrzenia zlatubie$ych wymagaj4ce ujawnienia w sprawo zdantufinansowym.

32, Zdzrzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego za rok obrotowy, nie wyst4pily zdarzenia,l<t6re

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

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

oraz zmian sposobu sporz4dzania sprawozdania finansowego, jeZeli wywieraj4 one istotny wptyw na sytuacjq

maj4tkow4, finansowq i wynik finansowy, ich przyczyny i spowodowanq zmianami lrwotq rryniku linansowego

oraz zmian w kapitale wlasnym.

Nie wyst4pity.

34. Informacje liczbowe zapewniaj4ce por6wnywalno5d danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzajqcy ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie wyst4pily.

35. objasnienia dotyczqce jednostek wchodz4cych w sklad grupy kapitalowej

Fundacja nie jest jednostk4 dominuj4c4 dla ladnej grupy kapitalowej, w zwi4zku z tym nie sporuqdza sprawozdania

skonsolidowanego.

ffiwn-'?{
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Fundacja Obserwatorium ity*"i Kuttury - Sied Badawcza
ul. Strzelecka 3 I 12, 03 -433 Warszawa

NIP: 113-286-37-96

36. Informacje o polqczeniu Sp6lek

Nie wyst4pilo.

37 . P ow aLne za groienia dla kontynuacj i dzialalnoSci.

Nie s4 znane okolicznofici, kl6re wskazywalyby na istnienie powaznych zagrohefi dla kontynuowania przez Fundacjg

dzialalno6ci w ci4gu 12 miesigcy od dnia bilansowego.

38. Inne informacje majqce istotny wplyw na ocenQ sytuacji Fundacji

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