(pieczątka organizacji)
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZANEGO ZA OKRES OD 16-09-2011r DO 31-12-2011r
Nazwa organizacji: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”
Siedziba organizacji: ul. Zwierzyniecka 17/16
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem: 0000396365, w dniu 16-09-2012 r
Numer statystyczny Regon: 200640383
Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.
Określenie celów statutowych organizacji.
1. Poszerzanie wiedzy i kompetencji w dziedzinach istotnych z punktu widzenia modernizacji i
rozwoju państwa.
2. Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój polityk publicznych zarówno na poziomie
społeczności lokalnych, regionalnych, jak i całego kraju.
3. Analiza i wzmacnianie potencjału oraz wspieranie rozwoju społeczności lokalnych.
4. Inicjowanie, pobudzanie i wspomaganie współdziałania międzysektorowego, a w
szczególności pomiędzy środowiskiem akademickim na innymi podmiotami prywatnymi i
publicznymi, mającej na celu całościową i międzyśrodowiskową analizę zjawisk społecznych
(w szczególności w celu umacniania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego,
zrównoważonego rozwoju, budowy kapitału społecznego i ludzkiego, rozwoju regionalnego,
unowocześniania oświaty i nauki oraz wyrównywania szans edukacyjnych).
5. Przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną, praktyczną; wzrost
świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, wspieranie polityki innowacyjnej,
przełamywanie uprzedzeń w relacjach nauki i biznesu, budowa kultury przedsiębiorczości.
Zakres działalności gospodarczej Fundacji:
a)
prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20. Z),
b)
działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
c)
badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
d) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
e)
dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim (77.40.Z),
f)
działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),
g)
organizacja konferencji i seminariów (82.30.Z),
h)
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania (70.22.Z),
i)
pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
(74.90.Z),
j)
pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (82.99.Z),
k)
działalność wydawnicza (58),
l)
wydawanie książek (58.11.Z),
m) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
n)
pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
o)
działalność poligraficzna (18.12.Z),
p)
przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
(63.11.Z),
q)
działalność portali internetowych (63.12.Z),
r)
reklama (73.1.),
s)
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22. Z)
Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres:
od 16-09-2011 roku do 31-12-2011 roku.
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Sprawozdanie sporządzone zostało 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.
Na podstawie następujących przyjętych zasad polityki rachunkowości:
1) Rokiem obrotowym jest:
rok kalendarzowy
2) W ramach roku obrotowego okresami sprawozdawczymi są:
miesiące
3) Zasady funkcjonowania oraz opis kont przedstawione są w „Polityce Rachunkowości”.
4) Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie:
- kalkulacyjnym
5) Przyjęte są następujące zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych:
- rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu, po miesiącu w którym przyjęto środek
trwały do użytkowania oraz wartość niematerialną i prawną
- jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ciężar kosztów dokonuje się w odniesieniu do środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 3500
złotych .

……………………………….
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

…………………………………………………………………….….
(członkowie zarządu)

30.03.2012
Data i podpis

30.03.2012
Data i podpis
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REGON:
200640383
(Numer
statystyczny)

...................................
(Nazwa jednostki)

Rachunek zysków i strat
na dzień 31-12-2011
Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja

Wyszczególnienie

Kwota za rok
poprzedni

1
A

2

3

I
II
B

I
II
C
D
E
F
G
I
II
III
1.
2.
3.
H
I
II

Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów, w tym: - od
jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów
i materiałów, w tym: - jednostkom
powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnozakładowe
(administracyjne) w tym koszty zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
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
Aktualizacja wartości aktywów

Kwota za
rok
obrotowy

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1 235,81
-1 235,81
2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

1 500,00
1 000,00
1 400,00
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niefinansowych
III
1
2
3.
I.

Inne koszty operacyjne
Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego
Koszty z działalności odpłatnej pożytku
publicznego
Inne koszty operacyjne

II

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
(F+G-H)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od
jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych

III
IV
V.
K.
I
II
III
IV

Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki, w tym:- dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne

L.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej
(I+J-K)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)

J.
I

M.
I.
II.
N.
O.

Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (L±M)
Podatek dochodowy

P.
R

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto (N-O-P)
30-03-2012

0,00

1 400,00

1 400,00

0,00
0,00

-135,81
0,00

0,00

0,00

0,00

-135,81

0,00

0,00

0,00

-135,81

0,00

-135,81

……………………...………………
…………
Sporzadził data i podpis

………………………………………
30-03-2012 …………
Zatwierdził data i podpis
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BILANS
...............................................
(nazwa jednostki)

na dzień

REGON: 200640383
(numer statystyczny)

31-12-2011

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości
Wiersz

1
A
I

AKTYWA
2
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i
prawne

Stan na
poczatek roku koniec roku
0,00
0,00

1
A

PASYWA
2
Kapitał (fundusz) własny

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

Wiersz

Rzeczowe aktywa trwałe

II

III

Należności długoterminowe

III

IV

Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

IV

Kapitał (fundusz) zapasowy

V

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI

Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe

VII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII

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

B

Aktywa obrotowe

I

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

0,00

2 978,65

IX
II

Należności krótkoterminowe

2 000,00

Należne wpłaty na kapitał
podstawowy (wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne wielkość
ujemna

II

V

Stan na
początek roku
koniec roku
0,00
1 864,19

B

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

I

Rezerwy na zobowiązania
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-135,81

0,00

1 400,00

III

Inwestycje krótkoterminowe

2 978,65

II
III

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

C

Krótkoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe

285,54

IV

Rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

0,00

3 264,19

Pasywa razem

1 400,00
0,00

3 264,19

30-03-2012 .....................................
Sporzadził data i podpis

30-03-2012
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………………………………..
Zatwierdził data i podpis

NAZWA ORGANIZACJI: FUNDACJA LABORATORIUM BADAŃ I
DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH "SOCLAB"

Informacja dodatkowa za 2011 r.
1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik
Wyszczególnienie zmiany

1

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)
rachunkowości

Przyczyny zmiany

Kwota wyniku finansowego
spowodowana zmianami
0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych
Nie uwzględniono w
Rachunku
Wyszczególnienie zdarzeń
Kwota w złotych
Bilansie
wyników
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2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
Nazwa grupy składników majątku
trwałego
1. grunty (w tym prawo użytkowania
gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem

2

Stan na początek
roku obrotowego Aktualizacja

Przychody

Przemieszczenia

Rozchody

Stan na
koniec roku
obrotoweg
o
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku
trwałego
1. grunty (w tym prawo użytkowania
gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem

Stan na początek
roku obrotowego Aktualizacja

0,00

Amortyzacja
za rok

0,00

0,00

Inne zwiększenia

Zmniejszeni
e

0,00
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0,00

Stan na
koniec roku
obrotoweg
o

Stan na
początek
roku
obrotoweg
o (netto)

Stan na
koniec roku
obrotoweg
o (netto)

0,00

0,00

0,00

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

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

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

2

c. Grunty użytkowane wieczyście

Stan na początek
roku obrotowego

Zmiany w ciągu roku
Zmniejszeni
Zwiększenia
a

Powierzchnia m2
Wartość

2

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
Zmiany w ciągu roku
Stan na początek
Zmniejszeni
roku obrotowego
Zwiększenia
a
1. grunty (w tym prawo użytkowania
gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem
0,00
0,00
0,00

e. Wartości niematerialne i prawne
Nazwa grupy składników majątku
trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem

Stan na początek
roku obrotowego
0,00

Przychody

Rozchody
0,00

0,00

Stan na koniec
roku obrotowego
0,00
0,00

Stan na koniec
roku obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stan na koniec
roku obrotowego
0,00
0,00
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2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku
trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem

2

Stan na początek
roku obrotowego
0,00

Amortyzacja za rok
0,00

Inne
zwiększenia
0,00

Zmniejszenie
0,00

Stan na
początek
Stan na
Stan na
roku
koniec roku
koniec roku obrotoweg obrotoweg
obrotowego
o (netto)
o (netto)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

g. Inwestycje długoterminowe
Stan na początek
roku obrotowego

Zmiany w ciągu roku
Zmniejszeni
Zwiększenia
a

1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a. udziały i akcje
b. inne papiery wartościowe
c. udzielone pożyczki
d. inne długoterminowe aktywa
finansowe
4. Inne długoterminowe inwestycje
Razem

Stan na koniec
roku obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
Razem
stan na
początek
początek
koniec roku
początek roku
koniec roku
roku
koniec roku
roku
obrotoweg
Należności z tytułu
obrotowego
obrotowego
obrotowego obrotowego
obrotowego o
0,00
0,00
1. dostaw i usług
0,00
0,00
2. podatków
0,00
0,00
3. środków od ZUS
0,00
0,00
4. wynagrodzeń
0,00
0,00
5. dochodzone na drodze sądowej
0,00
0,00
6. innych należności
Razem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
Razem
stan na
początek
początek
koniec roku
początek roku
koniec roku
roku
koniec roku
roku
obrotoweg
Zobowiązania z tytułu
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
o
0,00
0,00
1. kredytów i pożyczek
0,00
0,00
2. dostaw i usług
0,00
0,00
3. podatków
0,00
0,00
4. ubezpieczeń społecznych
0,00
0,00
5. wynagrodzeń
0,00
0,00
6. zobowiązań wekslowych
0,00
0,00
7. innych zobowiązań
Razem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły
1.Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. konto hostingowe
b. domena soclab.org.pl
c. opłacone z góry ubezpieczenia
majątkowe i osobowe
d. inne czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów
2.Ogółem bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. koszty usługi wykonanej w 2011r

2

początek roku
obrotowego

stan na
koniec roku
obrotowego

0,00
0,00
0,00

285,54
221,63
63,91

0,00
0,00

1 400,00
1 400,00

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
stan na
Tytuły
1.Rozliczenia międzyokresowe
przychodów (wyszczególnienie wg
tytułów)

początek roku
obrotowego

0,00

koniec roku
obrotowego

0,00
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2

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczególnienie
Rok bieżący
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma
0,00
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma
0,00

0,00

0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Wyszczególnienie
(z podziałałem na grupy zawodowe)

Ogółem

2

Rok ubiegły

Przeciętne
zatrudnienie w
roku

0,00

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego
w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Wyszczególnienie
Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie

0
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Informacje o strukturze przychodów - źródła i
wysokość
a. Przychody z działalności
statutowej
Składki brutto określone statutem
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
Darowizna

Przychody z działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
Przychody z tyt. wykonanych usług

Pozostałe przychody określone
statutem
(wyszczególnienie)

3

b. Pozostałe przychody
Przychody ze sprzedaży środków
trwałych, środków trwałych w budowie
oraz wartości niematerialnych i
prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne

2 500,00

1 000,00
1 000,00

1 500,00
1 500,00

0,00

0,00
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c. Przychody finansowe
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów
wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe

4

a. Informacje o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalności
statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego
świadczenia pieniężne:
(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne:
(wyszczególnienie)

Koszty realizacji działalności
statutowej odpłatnej pożytku
publicznego
świadczenia pieniężne:
Koszt wykonanej usługi

świadczenia niepieniężne:
(wyszczególnienie)

0,00

0,00
0,00

0,00

1 400,00
1 400,00
1 400,00

0,00
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Pozostałe koszty realizacji zadań
statutowych
świadczenia pieniężne
(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne
(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty

4

b. Pozostałe koszty
wartość netto sprzedanych środków
trwałych, środków trwałych w budowie
oraz wartości niematerialnych i
prawnych

0,00
0,00

0,00

1 235,81
140,00
29,81
1 066,00

0,00

wartość netto z likwidacji środków
trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych w wyniku zdarzeń
mieszczących się w granicach ogólnego
ryzyka gospodarczego
Inne
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c. Koszty finansowe

0,00

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
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
Inne koszty finansowe

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie
1. Stan na początek roku obrotowego
a. zwiększenia
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego

Fundusz
z aktualizacji
statutowy
wyceny
2 000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00
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b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
Wynik na działalności statutowej
w tym:
działalność statutowa odpłatna

6

100,00
100,00

Zobowiązania związane z działalnością statutową:
stan na
Tytuły
1. gwarancje
2. poręczenia
3. kaucje i wadia
4. inne zobowiązania
Razem

………………………………………..
(sporządziła data i podpis)

początek roku
obrotowego

0,00

koniec roku
obrotowego

0,00

……………………………………
(zatwierdził data i podpis)
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