SPRAWOZDANIE

FINANSOWE

za okres od,20l4-01-01do 2014-12-31roku.

FundacjaoŚrodek Badań nad Migracjami
ul. okrąg nr 8/108l|3,00.407
Warszawa
NIP 7010318457
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Wprowadzenie do srrrawozdaniafinansowego
l. Nazwa jednostki: Fundacja ośrodekBadań nad Migracjami
2. Adres siedziby:ul' okrąg nr 8/10B/13,00-407Warszawa
j ednostki:
3 . Podstawowy przedm tot działalności
- działa|ność
pozostałych otganizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
4. Sąd lub inny organ prowadzqcyrejestr:
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000399863
5. Czas trwaniajednostki jest nieograniczony.
6' okres objęty sprawozdaniemfinansowymod 2014-01-01do fa14-I2-31 roku.

7, W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
samodzielniesprawozdaniafinansowe,aco zatym idzie niniejsze sprawozdanienie zawiera
danych łącznych,

8. Sprawozdanie finansowe został.osporządzoneprzy zał'oięniukontynuowaniadziałalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidziec przyszł'ościi nie istniej4
okolicznościwskazującena zagrożeniekontynuowaniaprzęZ nią działalności.

9. Sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone za okres, w ciqgu którego nastąpiło
połączenie.

10. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości,w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(takŻeamortyzacji)'ponriaruwyniku finansowegooraz sposobusporzędzeniasprawozdania
finansowego:

10.1.Dośrodkówtrwatychprzyjmujesię składnikimaj4tkuspełniającedefinicję ustawow4,
których wartośćdodatkowojest wyższantŻ3 500,00zł'
W przypadku gdy wartoścśrodkatrwałegonie przekraczawartości3 500,00 złjednostka
dokonuje j ednorazowego odpi su amortyzacy jnego :
- w miesi4cu przyjęcia do uzywania.
10.2.Środki trwałeamortyzowanesą metod4liniową w oparciu o przewidywany okres ich
uz1tkowania.Stosowanestawki amortyzacyjnedla środkowtrwałychsą następujące:
- zgodnie Z ustaw4o podatkrrdochodowymod osób prawnych

l0.3. Do wańościniematerialnychi prawnych przyjmuje się składnikirnajątkuspełniaj4ce
definicję ustawow4,których wartość
dodatkowojest wyzsza niŻ3 500,00Zł.
W przypadku gdy wartośćskładnika maj4tku nie przekracza wartości3 500.00 zł
j ednostka dokonuje j ednorazowego odpi su amortyzacy jnego :
- w miesiącuprzyjęciado uzywania.
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l0.4. Wartościniematerialne i prawne amortyzowane
sQ metod4 liniow4 w oparciu o
przewidywany okres ich uzytkowania.
Stosowanestawki amortyzacyjnedla WNiP s4 następujące:
- licencje 20 %o
- inne WNiP 20 %
10.5. Zapasy materiałówwycenia się wedługcen:
- zakupu, ze wzg|ęduna fakt, iikoszty
nabycia nie są istotne'
Wańośćjednostkowa wycenianegoZapasunie przekra
cza ceny sprzedażynetto na dzien
bilansowy.
I0.6' Przychód środkówpieniężnychw walutach obcych
na rachunek walutowy i do kas
walutowych wycenia się według kursu banku'
Rozchod walut wycenia się Z
zastosowaniemkursu ustalonegometod4wg kursu banku
10.7.Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje
inne niz środkitrwałeoraz wartości
niematerialnei prawne za|iczonędo aktywów trwałych
wycenia się:
- wedługceny nabycia, pomrriejszonej
o odpisy ztytułutrwałejutraty wartości.
l0.8. Inwestycjekrótkoterminowewycenia się:
- wedługceny (wartości)
rynkowej.
10.9.Naleznościwykazywane s4 w bilansie w wartości
nominalnej.
l0.10.odpisy aktualizuj4cetworzy się wedługnastępujących
zasad:
- jednostkadokonuje indywidualnej
oceny ryzykanieści4galności
poszczególnych pozycji
naleznościi na tej podstawieustalawartość
koniecznegoodpisu dla nalęzności
10.11. Rezerwy na przewidywanekoszty do poniesienia
w przyszłości.
wynikaj4ce Ze
zdarueń dotyczqcych roku obrotowego tworzone
są w cięzar odpowiednich kosztów
działalnościoperacyjnej lub finansowej albo w ciężar
strat nadzwy czajnych, zgodniez
ich charakteremi w sposób określonyw Krajowym
StandardzieRachunkowościnr 6.
|0'|2. Jednostka sporządzarachunekzysków i stratw
wariancie porównaw czym,

Strona3 z 6

Akfywa
Stan na

Treść

31.12.2014

Stan na

2 276,40
2 f76,40
67 212,85
5 10 0 7 , 9 0
l6 f04,95
69 537,95

A.

Aktvwa trwałe
w tym środkitrwałe
B. Aktvwa obrotowe
- zapasy
- naleźnościkrótkoterminowe

Aktvwa razem

0,00
0,00

0,00

Pasywa
Treść
A.

Kapitał (fundusz) własny

kapitał(fundusz)podstawowy

B.

. nalezne wpłaty na kapitałpodstawowy (wielkość
uiemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania,w Ęm:
- rezerwy na zobowiazania
- zobowiązaniaz\,tuŁu kedytów i pożyczek
Pasvwa razem

Stan na

31.12.2014

Stan na

2 400.00
2 400,00

0,00

67 137,95

0,00

69 537,95

0,00

Rachunek zysków i strat
wyszczegó|nienie
Przychody podstawowej dziala|nościoperacyjnej i
zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów
A.
(zwiększenie * wartośódodatnia, zmniejszenie - wartość
uiemna)
B. Koszty działaIności
operacvinei

Amortvzacia
II. Zużvciemateriałówi enersii

III. Wynasrodzenia.ubeznieczenia soołecmei inne świadczen
ia
ry. Pozostałekosztv
przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości
c. Pozostałe
aktvwów

D.

Pozostalekoszty i straty' w tym aktualizacjawartości
aktvwów

E. Podatek dochodowv
F. Zysk/stratanetto(A-B+C-D-E)

za okres
01.01.2014
31.12.f014
55 ó64'3ó
2 500.61

za okres

0,00
0,00

I 525,01
714,19

0,00

0,99

0,00

0.00
53 876,95

0.00
0.00
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Dodatkowe informacie i obiaśnienia
1. Informacje dotyczące kwot zobowiązań finansowych, w fym z tytułu dłużnych
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzg|ędnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelnoŚci
zabezpieczonych rzeczowo. wsze|kie zobowiązania doĘczące emerytar oraz jednostek
powiązanych lub stowarzyszonych.
l.1. Zobowiqzania warunkowe,w tym gwarancjei poręczeniawobęcjednostekpowiązanych:
Jednostka poręczył'azobowiązanie kredytowe firmy - nie w kwocie 0,00 zł
.Tednostka
udzieliłagwarancji zt7Ąułu- nie w kwocie 0,00 zł'
|.2' Zobowiązaniawarunkowe' w tym gwarancjei poręczeniawobec jednostekpozostałych:
Jednostka poręczyłazobowiqzanie kredytowe firmy - nie w kwocie 0,00 zł'
Jednostkaporęczyła- nie w kwocie 0,00 zł'
Jednostkaudzieliłagwarancji ztytułu- nie w kwocie 0,00 zł

2. Informacje doĘczące kwot za|iczek i kredytów udzielonych członkom organów
administrujących' zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania,
głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych,odpisanych |ub umorzonych, a
także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wsze|kiego
rodzaju, zewskazaniem kwoty ogółemd|a każdej kategorii.
nie wystąptływ 2074 r.

3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego(zysku, straty) brutto:
Ko szty statystyczne (wyłączniepodatkowe):
wypłaconewynagrodzęniaz20I3 r. - kwota: 16 080,00zł
Suma:l6 080'00zł
Przychody niepodatkowe:
róŻnicekursowe na dzień bilansowy - kwota: 7|4,07 zł.
Suma:7L4.07zł
Odliczenia od podstawy opodatkowania:
sttataz2013r - kwota: |3 456.09zł
Suma: 13 456,09zł
Dochody (przychody)wolne od podatku:
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darcwizny - kwota: I 730,40 zŁ
wydatki ptzęZnaczonena celę
Suma: 23 626,79zł

statutowe(ań.l7 ust.1pkt 4) kwota 21 896,39zł

Sporządził:Marzena Lepi anka,
Warszawa

Podpisy osób wcho dzqcychw

składkierownictwajednostki:
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Magdalena
Lesińska.
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Marekokólski.
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