Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI,
00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne
sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
Fundacja nie posiada oddziałów.
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data
wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
Fundacja wpisana pod numerem 0000399863 w KRS w Rejestrze Stowarzyszeń oraz w
Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 20.10.2011 r. przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer REGON:
145848090, nr NIP: 7010318457.
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
- Okólski Marek – Przewodniczący Zarządu,
- Lesińska Magdalena – Członek Zarządu,
- Kaczmarczyk Paweł – Członek Zarządu.
6. Określenie celów statutowych organizacji
- wspieranie rozwoju nauk społecznych i humanistycznych w zakresie wiedzy o migracjach,
- rozwój kadry naukowej,
- prowadzenie działań edukacyjnych i informatycznych kierowanych do społeczeństwa,
związanych z migracjami.
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012.

9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją
okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.
10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i
pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik
finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich
wynikające były porównywalne.
Wyjaśnienia we wprowadzeniu wymagają min.
 Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody, przyjęte stawki)
 Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów,
 Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią
ekonomiczną.
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału,
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla
kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny
składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich
wartość.
Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego
1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej
koszty uzyskania przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do
ewidencji przed dniem 1 stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania
przychodu.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz
wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar
kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu
przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej
użyteczności.
W 2012 roku Fundacja posiadała notebook DELL o wartości 4.878,- zł, umorzenie wyniosło 650,40 zł.
Notebook Fundacja dostała w drodze darowizny.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W 2012 roku nie wystąpiły w Fundacji.
Inwestycje długoterminowe nie wystąpiły w 2012 roku w Fundacji.
Inwestycje krótkoterminowe – stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych
zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674).
W 2012 roku nie wystąpiły w Fundacji.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące) i wyniosły:
- z tytułu nadwyżki pod. naliczonego VAT – 2.229,53 zł.
Środki pieniężne w walucie obcej nie wystąpiły w 2012 roku w Fundacji.
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej, potwierdzone protokołem
kontroli kasy – nie wystąpiły na koniec 2012 roku.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub statutu.
Kapitał podstawowy – fundusz statutowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie – jego
wysokość wynosi 2.400,- zł.
Kapitał zapasowy – nie wystąpił.
Rezerwy na zobowiązania - w 2012 roku Fundacja nie tworzyła rezerw.

Zobowiązania, zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty i wyniosły:
- wobec dostawców – rozliczenie w kwocie 61.577,70,-zł
- wobec budżetu:
z tytułu PDOF – 1.980,00 zł,
z tytułu ZUS – 2.929,80 zł,
z rozliczenia przyznanych dotacji z MSZ - 2.973,89 zł.
Fundusze specjalne w 2012 roku nie były tworzone przez Fundację.
Rozliczenia międzyokresowe dotyczą kosztów na przełomie roku oraz rozliczenia niewykorzystanej
kwoty dotacji.

BILANS
Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami
na dzień

REGON: 145848090
NIP 7010318457

31-12-2012

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości
Stan na
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I

AKTYWA
2
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne

początek roku
0,00

koniec roku
4 227,60
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A
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II

Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

4 227,60

II

III
IV

Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe

III
IV

Udziały (akcje) własne wielkość ujemna

V

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

V

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

B

Aktywa obrotowe

VI

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

I

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

VII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII

Zysk (strata) netto

IX

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)

B

Wiersz

II

Należności krótkoterminowe

2 732,00

0,00

Wiersz

118 241,94

Inwestycje krótkoterminowe

2 732,00

116 012,41

C

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

237,40

2 973,89

Aktywa razem

2 969,40

125 443,43

Stan na
początek roku
2 400,00
2 400,00

koniec roku
51 754,44
2 400,00

Należne wpłaty na kapitał podstawowy
(wielkość ujemna)
Kapitał (fundusz) zapasowy

-801,80
-801,80

50 156,24

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1 371,20

73 688,99

I
II
III

Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

109,00

69 461,39

IV

Rozliczenia międzyokresowe

1 262,20

4 227,60

Pasywa razem

2 400,00

125 443,43

2 229,53

III

PASYWA
2
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy

Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami

REGON: 145848090
NIP 7010318457

Rachunek zysków i strat
na dzień 31-12-2012
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja

Wyszczególnienie

1
A.

2
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek
powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
wartość ujemna)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

I.
II.
III
IV
B.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
C.
D.
I
II
III
1.
2.
3.
E
I
II

Kwota za rok poprzedni

Kwota za rok obrotowy

2011r.
3

2012r.
4
0,00

0,00

1 151,80

4 197,34
650,40
991,16
1 554,08
286,00
457,40

127,00
1 024,80

258,30
-1 151,80
350,00

-4 197,34
251 279,89

350,00
0,00

45 788,00
205 491,89
9 150,40
196 341,47
0,02
197 719,40

0,00

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III

1.
2.
3.
F
G

Inne koszty operacyjne
Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe

I
II
III
IV
V
H
I
II
III
IV
I.
J.
I
II
K
L
M
N

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (I±J)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto (K-L-M)

0,00

-801,80
0,00

197 719,40
1 235,05
196 483,52
0,83
49 363,15
793,09

793,09

0,00

0,00

-801,80
0,00

50 156,24
0,00

-801,80

50 156,24

-801,80

50 156,24

Fundacja Ośrodek Badań Nad Migracjami
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
do sprawozdania finansowego za 2012 r
1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie
1. Inwestycje krótkoterminowe
2. Należności
3. Zobowiązania

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
w wartości nominalnej
w wartości nominalnej
w wartości nominalnej

2. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,
przewidywanym umową okresie spłaty
do 1 roku

Należności z tytułu
1. kredytów i pożyczek
2. dostaw i usług
3. podatków
4. ubezpieczeń społecznych
5. wynagrodzeń
6. zobowiązań wekslowych
7. innych należności
Razem

początek roku
obrotowego

0,00

okres wymagalności
powyżej 1 roku
stan na

Razem

koniec roku
obrotowego

początek roku koniec roku początek roku koniec roku
obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
2.229,53
0,00
2.229,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.229,53
0,00
0,00
0,00
2.229,53

3. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,
przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu
1. kredytów i pożyczek
2. dostaw i usług
3. podatków
4. ubezpieczeń społecznych
5. wynagrodzeń
6. zobowiązań wekslowych
7. innych zobowiązań
Razem

okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
Razem
stan na
początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku
obrotowego
obrotowego
obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego
0,00
0,00
0,00
61.577,70
0,00
61.577,70
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
2.929,80
0,00
2.929,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109,00
2.973,89
109,00
2.973,89
109,00
69.461,39
0,00
0,00
109,00
69.461,39

4. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
Składki brutto określone statutem
Darowizny
Dotacje
Inne – wpłaty własne
Przychody z działalności statutowej odpłatnej
Realizacja programu „Obywatele Ukrainy w Polsce; obecność na rynku pracy..”
Realizacja badania naukowego dla NBP
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
Darowizny 1%
Pozostałe przychody
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych
i prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne
Przychody finansowe
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od pożyczek

54.938,40
0,00
6.150,40
45.788,00
3.000,00
196.341,47
12.000,00
184.341,47
0,00
0,00
0,02

0,02
793,09
793,09

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe
5. Informacje o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
Koszty realizacji projektu „Debata-Przyszłość demograficzna Polski a migracje”
Koszty realizacji badań MSZ „Wsparcie Polaków …”

47.487,67
1.235,05
46.252,62

Koszty realizacji zadań działalności statutowej odpłatnej

150.230,90

Koszty programu „Obywatele Ukrainy w Polsce; obecność na rynku pracy..”
Koszty realizacji badania naukowego dla NBP
Koszty administracyjne

12.056,54
138.174,36
4.197,34

Pozostałe koszty
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń
mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego
Inne

0,83

0,83

Koszty finansowe
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa
finansowe
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji
inwestycji

0,00

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy
Ujemne różnice kursowe w momencie zapłaty zobowiązań
Inne koszty finansowe

0,00

6. Zestawienie różnic do podstawy opodatkowania:
Przychody zwolnione:

54.938,40

Dotacje
Darowizny
Inne

45.788,00
9.150,40
0

Koszty podatkowe:
wynagrodzenia z 2011 wypłacone w 2012
amortyzacja N/KUP
nieopłacony ZUS za 12/2012

-1.176,95
1.024,80
-650,40
-1.551,35

7. Rozliczenie wyniku finansowego:
Wynik na całokształcie działalności
w tym:
nadwyżka przychodów nad kosztami
Dochód do opodatkowania
Odliczenia od dochodu
strata netto

51.333,19
51.333,19
51.333,19
51.333,19
0,00

8. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w
kapitale własnym: - nie występują.

