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S PRAWOZDAN l E Fl NANSOWE

SPRAWOZDANI E Fl NANSOWE

Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej

w Warszawie, ul. Swiętojerska 5I7

za rok obrotowy 2015

l. WPRoWADZENIE Do sPRAWozDANlA FlNANsoWEGo

Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji CBOS w roku obrotowym było:

1) prowadzenie badań opinii społecznej na uzytek publiczny,

2) działalnośc wydawnicza i handel własnymi produktami,

3) działalność gospodarczaw zakresie usług - badania opinii społecznej.

Fundacja CBOS zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w

Warszawie, Xll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych

zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000070275. Fundacja jest również

wpisana do rejestru przedsiębiorcow.

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2015

roku do 31 grudnia 2015 roku.

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych

prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją pzyjętych zasad

rachunkowoŚci ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Zarządzenia nr

7l02 Dyrektora Fundacji CBOS z dnia 20.11,2002 roku (wraz z poźniĄszymi zmianami

na podstawie aneksów), wprowadzającego z dniem 01.01.2002 roku:

1) ustalenia dotyczące określenia roku obrotowego iokresów sprawozdawczych,

2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmujące:

- zakładowy plan kont,

- wykaz ksiąg rachunkowych,

- dokumentację systemu przetwarzania danych,

4) system ochrony danych izbiorów,

5) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat,



W SPosób zgodny w szczególności z postanowieniami art.. 4,10 i 50 oraz rozdziałow 2, 4 i

8 ustawy o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród mozliwych do stosowania zasad,
metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono do stosowania na okres
wieloletni.

5. WYkazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te,

ktore wykazano w wańości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny

wyn i kaj ący mi z puyjętych zasad ra ch u n kowości :

1) wańoŚci niematerialne i prawne w wańości początkowej skorygowanej o umozenia,
2) środkitnłałe w wańości początkowej skorygowanej o umorzenia,

3) środkitnłałe w budowie w 2Q15 roku nie występują,

4) inwestycje długoterminowe w 2015 roku nie występują,

5) zapasy materiałów w cenach nabycia,

6) zapasy towarów w 2015 roku nie występują,

7) zapasy produktów w koszcie wytworzenia skorygowanym o odpisy akiualizujące,

8) produkcja niezakończona w wlsokości bezpośrednich kosztów wytworzenia,

9) naleznoŚci w kwocie wymaganej zapłaty według stanu na dzień bilansowy,

pomniejszone o odpisy aktualizujące,

10)zobowiązania i rezerwy na pzyszłe zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty wg

stanu na dzień bilansowy,

11) projekty - finansowane ze środkow unijnych -w 2015 roku nie wysiępują.

Warszawa, 29.03.201 6 r,
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II. BILANS na 31.12.2015 r.

AKTYwA wzłigr.

Wyszczególnienie aktywów

stan aktvwów na:

początek roku
obrotoweso

koniec roku
obrotowego

2 ,,

A. Aktvwa trwałe 273 859,82 254360,75

I. Wartości niematerialne i prawne I 707,50 9 500,00

l. koszry zakończonych prac rozwoiowych 0,00 0,00

2. Wartość firmy 0,00 0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne l ,70,1,50
9 500,00

4. za|iczki na wartości niematerialne i orawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 272152,32

l. srodki trwałe )1) 15) i) ż44 860,75

a) sruntv (w tvm nrawo wieczvsteso uhtkowania sruntu) 0,00 0,00

b) budvnki. lokale. obiektv inżvnierii ladowei 124 585,71 121 363,46

c\ urzadzęniatechniczne i maszyny 55 459,68 60 320,32

d) środki hansportu 92106,93 63 176,91

e) inne środki trwałe 0,00 0,00

2. srodki trwałe w budowie 0,00 0,00

3. zaliczkl na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

III. Należności dłusoterminowe 0,00 0,00

l, Nalezności od iednostek powiązanych 0,00 0,00

2. Należności od pozostałych iednostek 0,00 0,00

[V. Inwestvcie długoterminowe 0,00 0,00

1. Nieruchomości 0,00 0,00

2, Wartości niematerialne l Drawne 0,00 0,00

3. Dłusoterminowe aktvwa finansowe 0,00 0,00

a) w iednostkach nowiazanvch 0,00 0,00

udzińy lub akcie 0,00 0,00

inne paoierv wańościowe 0,00 0,00

pożryczki udzielone 0,00 0,00

inne dfu soterminowe aktvwa finansowe 0,00 0,00

b) w oozostafuch iednostkach 0,00 0,00

udziały i akcie 0,00 0,00

inne papierv wartościowe 0,00 0,00

pożlczki udzielone 0,00 0,00

inne dłueoterminowe aktvwa fi nansowe 0,00 0,00

4. Inne inwestvcie dłusotermtnowe 0,00 0,00

v. Dłusoterminowe rozliczenia miedzvokresowe 0,00 0,00

t, Akwwa z btułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

2. Inne rozliczeniamiędzyokręsowe 0,00 0,00
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B. AkĘwa obrotowe 2 559 626,43 1 540 609,01

I. Zapasy 23 007,17 20 521,66

1. Materiafu 8 608,57 6 208,2ż

2. PółprodukW i produkty w toku 0,00 0,00

3. Produkw sotowe 14 398,60 14 313,44

4. Towarv 0,00 0,00

5. Zaliczki na Doczet dostaw 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 1 386 604,70 347 553,66

l. NaIeżności od iednostek oowiazanvch 0,00 0,00

a) z §,tułu dostaw i usług o okęsie spław 0,00 0,00

do 12-tu miesięcy 0,00 0,00

Do\łryżei 12-tu mięsięcv 0,00 0,00

b) innę nalezności 0,00 0,00

2. Należności od pozostałych iednostek I386 604,70 347 553,66

a) z Mufu dostaw i uslug o okresie solatv I258 449,2,| 308 124,04

do l2łu miesięcv | 258 449,27 308 124,04

powvzei 12-tu miesięcv 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł,ubezpieczeń społecznych,
zdrowotnvch i innych świadczeń

3 ż50,93 34763,74

c) inne należności 1ż4 904,50 4 665,88

d) należności dochodzone na drodze sądowei 0,00 0,00

[II. Inwestvcie krótkoterminowe 879 900,54 L 084 13ż,59

1. krótkoterminowe aktvwafinansowe 879 900,54 1 084 132,59

a) w iednostkach oowiazanvch 0,00 0,00

udziafu lub akcie 0,00 0,00

inne oaoierv wańościowe 0,00 0,00

pożyczki udzielone 0,00 0,00

inne krótkoterminowe akwwa fi nansowe 0,00 0,00

b) w pozostałvch iednostkach 0,00 0,00

udziały i akcie 0,00 0,00

inne oaoierv wartościowe 0,00 0,00

pożłczki udzielonę 0,00 0,00

inne krótkoterminowe aktwva finansowe 0,00 0,00

c) środki Dienieżne i inne aktvwa nieniezne 879 900,54 l 084 l32,59

środki pięnięzne w kasie i na rachunkach bankowych 879 900,54 | 084 132,59

inne środki pieniężne 0,00 0,00

inne aktvwa oienieźne 0,00 0,00

2. Inne inwestvcie kótkoterminowe 0,00 0,00

fv. Rozliczenia miedzvokresowe kosztów 270l|4,02 88 401,10

Aktvwa r azem 2 833 486,25 t 794 969,76
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PASYwA wzłigr.

Wyszczególnienie pasywów

stan pasvwów na:

początek roku
obrotoweso

koniec roku
obrotoweso

1 2 J

A. Fundusz własnv 1573 477,33 1 ó3ó 571,01

[. Fundusz statutowv I 328 919,39 I 306 745,"I7

il. Fundusz zasobowv 266 731,56 266 73I,56

III. Fundusz rezerwo,wv z aktaalizacii wvcenv 0,00 0,00

[v. pozostałe fundusze rezerwowe 0,00 0,00

V. Zvsk (Strata) lat ubiesłvch 0,00 0,00

VI. Zvsk (Strata) netto za rok obrotowl -22173,62 63 093,68

w tvm działalności statutowei -309 798,44 -267 419,6,7

VII. Odpisv z zvsku w ciagu roku (wielkość uiemna) 0,00 0,00

B. zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 1 260 008,92 158 398,75

I. Rezerrvy na zobowiazania II294,83 l02 853,48

l. Rezenvy zfutlłu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

2. kęzęrwa na świadczenia ęmeMalne i oodobne 0,00 102 853,48

a) dłupoteminowa 0,00 0,00

b) krótkoterminowa 0,00 102 853,48

3. Pozostałe rezerwv 11294,83 0,00

a) dłusotęrminowe 0,00 0,00

b) krótkoterminowe 11294,83 0,00

II. Zobowiazania dłusoterminowe 0,00 0,00

I. zobowiwania wobec iędnostek powiązarry ch 0,00 0,00

ż. zobowiązania wobec pozostahch iednostek 0,00 0,00

a) laedr,tv ioobłczf< 0,00 0,00

b) zobowiąania z tstńu dłunych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiazaria finansowe 0,00 0,00

d) inne (pozostałe) 0,00 0,00

III. zobowiazania krótkoterminowe i fundusze specialne 3 88 347,08 32 416,35

|. zobowiazania wobec iednostek oowiazanvch 0,00 0,00

a) zobowiązania z Ę.,lułu dostaw i usług w okresie
wvkonalności

0,00 0,00

do l2-tu miesięcv 0,00 0,00

oowvzei 12-tu miesiecv 0,00 0,00

b) inne zobowiązania 0,00 0,00

2. zobowiazania krótkoterminowe wobec pozostałvch i ednostek 375146,84 l8 017,20

a) krędr.rv ipożlyczki 0.00 0.00

b) zobowięaniaztsĄtlŁllemisjidłuznychpapierów
wartościowych 0,00 0.00

-3-



c) inle zobowiązania finansowę */ 0.00 0,00

d) zobowiązania z §.lułu dostaw i usłrg w okresie
wymagalności

29 I5I,51 13 330,20

do 12-tu miesięcy 29 15I,5l 13 330,20

powyżej l2-fu miesięcy 0,00 0,00

e) zaliczki otrzyrnane napoczet dostaw 4 065,63 0,00

fl zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i irrnych
świadczeń

279 735,0a 4 687,00

h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 62194,70 0,00

i)_ ino" zobowiązania 0,00 0,00

3. Fundusze specjalne 13 200,24 14 399,15

a) Z.F.S.S 13 200,24 14 399,15

Ę pozostałe fundusze specialne 0,00 0,00

rV. R.ozlicaenia międzyokresowe 860 367,01 23128,92

1, Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 860 367,01 23 128,92

a) dfugoterminowe 0,00 0,00

b) krótkoterminowe 860 367,0] )7 1)9, q)

p a sywa razem 2 833 486,25 l794 969,76

Warszawa, dniaż9 marca 2016 r,
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III. RACHUNEK ZYSKOWI STRAT zarok2015
(w ariant kalkulacyj ny)

w

Wyszczególnienie
kwoty za rok:

poprzedni obrotowl

1
,)

J

A. przychody działalności statutowei 3 387 011,67 3 5,13 260,83

składki brutto określonę statutem 0,00 0,00

Inne przychody określone statutem 3 387 011,6,1 3 573 260,83

przvchodv proieków fltnansowanvch ze środków uniinvch 0,00 0,00

B. koszty realizacii zadań statutowych I354 501,91 1 565 016,90

KoszĘ ręalizacii zadań okręślonvch statutem 354 501,91 1 565 016,90

koszly reaiizacii zadań finansowanvch ze środków uniinvch 0,00 0,00

C. Wynik finansowy działalności statutowej
(wielkość dodatnia lub uiemna) (A - B)

ż 032 509 ,16 2 008 243,93

D. Przychodv netto ze sprzedaży produktów, usług. towarów i materiałów 3 I22 577,43 3 412 386,30

. w §m od iednostek oowiazanvch 0,00 0,00

przvchodv nęfro zę sorzedażrv oroduktów 0,00 0,00

przvchodv ze sorzedażv usłus 3 122 577,43 3 4l2 386,30

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

E. koszty sprzedanych produktów. usłus. towarów i materiałów ż227 7l3,15 2 559 066,80

o w ttryn iędnostkom oowiazanr,rrn 0,00 0,00

kosż w}4worzenia sprzedanych produktów 0,00 0,00

Koszt wwwo rzęnia sprze danvch us lug 2 227 713 ,l5 2 559 066,80

wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

F. Zvsk (Strata) brutto na snrzedażv (D - E) 894 864,ż8 853 319,50

G. Kosztv opólnozakładowe (osólnoadministracvine'| ż 945 768,48 ż 762 666,92

. w Em koszw ogólnoadministracvine działalności statutowęi: 2 347 569,87 2269 474,85

1. amorfuzacia 46 026,43 ż9 700,62

ż, zuiltcie materiałów 156 846,59 109 749,33

3. nlillcie enersii ż4 268,,72 11 087,90

4. usłusi obce 447 9ż8,45 444 a43,51

5, podatki i oołafv 33 987,20 28 034,88

6. wr.rrasrodzenia I 373 027,97 I 37,7 882,21

'7. ubezpieczenia soołeczne i inne świadczenia 240156,44 233 826,19

8. podróze słuzbowe 8 545,84 9 225,41

9. koszW ręprezentacii i reklamv II782,23 25 66ż,33

l0. pozostałę koszlv 4 400,00 232,4,1

H. Zvsk (Strata) na działalności statutowei i sosnodarczei (C + D _ E _ G) -18 394,44 98 896,51



I. Pozostałe przychody operacyine 13 999,59 50 482,05

a w tym dzińalności statutowei 13 997,26 31,88

L Zyskze zbycianiefinansowych akĘwów trwałych 0,00 50 445,I2

a w tym działalności statutowei 0,00 0,00

II . Dotacje 0,00 0,00

a w tym dziŃalrrości statutowei 0,00 0,00

III. Inne pozostałe przychody operacvine 13 999,59 36,93

a w tlłn działalności statutowej 13 991,26 31,88

J. pozostałe koszty operacyine 11 84I,20 68 922,93

a w tym dzlńalności statutowej 1 517,77 188,02

I. strŃa zę zbycia nięfinansorrych akwwów trwałvch 0,00 0,00

a w tym dziŃalności statutowej 0,00 0,00

II. Aktualizaci a wartości akrrłłów niefinansowvch 0,00 0,00

a w fyrn działalności stafutowei 0,00 0,00

ITI. Innę pozostałe koszlv ooeracvine 1 1 84 1,20 68 922,93

a w trryn kosźv dot. orojeków uniinvch 0,00 0,00

a w tym działalności statutowęi 1 5I,7,77 188,02

K. Zysk (strata) na działalności oneracvinei (H + I - Jl -16 236,05 80 455,63

a w tym działalności statutowęi -302 586,62 -261 387,06

L. Przychody finansowe ż2 569,68 6 380,62

a w tym dzińalności statutowei I,7 452,72 3 455,56

Dlrł,idendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

a w Em dziŃalności stafutowei 0,00 0,00

a w f\Jryn od iednostek powiązanych 0,00 0,00

Odsetki 22 569,68 5 743,44

a w tym dzlŃalności statutowei I7 452,72 3 455,56

a w tym od iednostek oowiazanvch 0,00 0,00

Zy sk ze zby cta inwestyci i 0,00 0,00

a w Em działalności statutowei 0,00 0,00

Alłualizaci a warto ś ci inwestvc i i 0,00 0,00

a w Em działalności statutowęi 0,00 0,00

Innę 0,00 637,18

a w §m działalności statutowej 0,00 0,00

M. Koszty finansowe 604,25 I676,57

a w tym dzińalności statutowei 306,34 I6,76,5,7

Odsetki 0,00 0,01

a w tym działalności statutowei 0,00 0,01

a w tym od iędnostek powiązanych 0,00 0,00

str ata ze zby cia inwestyc i i 0,00 0,00

a w trrm działalności statutowei 0,00 0,00



Aktualizacj a wartości inwestycj i 0,00 0,00

o w fi.m działalności statutowei 0,00 0,00

Inne 604,25 1 6,16.56

a w tym działalności statutowei 306,34 L 6,76,56

N. Zysk (Strata) z działalności statutowei i gospodarczei (K+ L - M) 5 729,38 85 159,68

a w tl.rn działalności statutowęi -285 440,ż4 -259 608,07

o. podatekdochodowy -27 903,00 22 066,00

P. Zvsk (Strata) netto {P - O) -2ż 173,62 63 093,68

Warszawa, dniaZ9 marca2016 r.
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lV. DoDATKoWE lNFoRMAcJE t oBJAŚNIENIA

1) Budynki, lokale

2) Uządzenia
techniczne i maszyny

3) Środkitranspottu
7

4) Nazędzia, pzyrządy,
ruchomości
iwyposazenie

a8

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego
niematerialnych i prawnych oraz
finansowych:

a} środki trwałe wartość początkowa:

l.

wańości środków trwałych, wańości
długoterminowych aktywów (inwestycj|)

135 447,01

697 029,00

144 650,25

4 010,00

wzligr.
stan na koniec
roku obrotowego

736 275,51

14 083,55

636 708,68

81 473,28

b) umorzenia środków trwałych :

Wyszczegolnienie wg
pozycji bilansowych
(środków tnvałych)

umozenie środków

2) Urządzenia
techniczne i maszyny

3) Srodkitranspońu
7

4) Narzędzia, przyządy,
ruchomości
iwyposazenie

Wyszczególnienie wg
pozycji bilansowych

Wańośc
początkowa

na koniec roku
poprzedniego

Zwiększenia
z tytułu:

-nabycia
-aktualizacji
-pzemieszczenia
-innvch

Zmniejszenia
z tytułu:

-spzedazy
-aktualizacji
-przemieszczenia
-innvch

stan na koniec
roku obrotowego

wańości
początkowej

srodkitnvałe razem: 935 504,71 45 631,55 0,00 981 136,26

130 002,46

40 187,00

144 650,25

4 010,00

Dotychczasowe
umorzenie na
początek roku

obrotowego

Zwiększenia
z tytułu:

- umozeń
- aktualizacji
- przemie -

szczenia

Zmniejszenia
z tytułu:

- spzedaży
- aktualizacji
- przemieszcze-

nia

72 923,12

5 416,75

52 543,32

4 010,00 4 010,00



Wyszczególnienie wg
pozycji bilansowych

Wartośc
początkowa
na począ_
tek roku

obrotowego

Zwiększenia
z tytułu:
- nabycia
- aktualizacji
- przemie -

szczenia
- innvch

Zmniejszenia
z tytułu:

- spzedaży
- aktualizacji
- przemie-

szczenia
- innvch

stan na koniec
roku obrotowego

wartości
początkowej

wańości niematerialne
iprawne razem:

172 053,36 16 085,00 0,00 188 138,36

c} wańości niematerialne i prawne - wartość początkowa : w zł qr.

1) Licencje i programy 188 138,36
komputerowe

d) umorzenia wańości niematerialnych i prawnych: wzłior.

1) Licencje i programy
178 638,36

roWe

2. Wańość początkowa nieamońyzowanych (nieumarzanych) środków trwałych,
używanych na podstawie umów:

27 432,93 zł

3. Struktura fu nduszu statutowego z dnia założenia (powstania) jednostki :

stan na 30.01 .1998 r. w zł i qr.

a) najmu

b) dzierżawy

c) innych umów (leasingu)

d) nazem

a) na początek roku b)

0,00 zł

27 432,93 zł

0,00 zł

na koniec roku

0,00 zł

27 432,93zł

0,00 zł

27 432,93zł

Kwota
(złl

332 419,69

Wyszczególnienie źrodeł
pochodzenia - tworzenia funduszu

wańość funduszu

1) Fundusz CBOS jako jednostki budżetowej przejęty pzez

16 085,00172 053,36

Wyszczegolnienie wg
pozycji bilansowych

Dotychczasowe
umorzenia na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia
z tytułu:
- umozenia
- akiualizacji
- pzemie -

szczenia
- innvch

Zmniejszenia
z tytułu:

- sprzedaży
- aktualizacji
- przemie-

szczenia
- innvch

stan na koniec
roku obrotowego

umozeń
dotychcza -

sowych

umorzenie wańości
niematerialnych i

orawnvch razem:

170 345,86 8 292,50 0,00 178 638,36

Fundacie CBOS wo bilansu na dn.30.01.1998
332 419,69



4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
w roku obrotowym: w zł i qr

1, Stan funduszu na początek roku: 1 328 919,39

kszenia funduszu w u roku

z zvsku za rok2013 0,00

3, Zmniejszenia funduszu w ciągu roku -22173,62

z tego:

1) Pokrycie straty bilansowejz 2014 roku -22173,62

4. stan funduszu na koniec roku 1 306 7Ą5,77

5. lnformacje o funduszach zasobowych i rezerwowych: wzłiqr

6. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz w stanie składników aktywów
iźródłach ich finansowania - działalności statutowej:

Głowną pozycję przychodow statutowych Fundacji stanowi dotacja budżetowa, która w

2015 roku, tak jak w latach 2013 i 2014, wyniosła 3202 000,000 PLN i stanowiła 89,520ń

przychodów statutowych tj. 3 576748,27 PLN. Pzychodami dodaikowymiw 2015 roku były:

środki z Krajowego Biura ds, Przeciwdziałania Narkomanii 249 286,4O zł,

pzychody ze sprzedazy produktów i usług w wysokości 121 974,43 ż,

przychody finansowe i operacyjne w wysokości 3 487,44 zł.

Razem przychody dodatkowe: 374 748,27 zł.

Koszty statutowe w 2015 roku wyniosły 3 836 356,32 PLN. Były zatem wyźsze od

kosztów roku poprzedniego (3 703 895,89 PLN) o 0,3%,

1 102 629,90

226 298.49

,1 328 919.39

Wyszczególnienie
funduszów

Stan na
początek roku

Zwiększenia
w ciągu roku

Zmniejszenia w
ciągu roku

stan na koniec
roku

Fundusz zasobowy 266 731,56 0,00 0,00 266 731,56

Wskaźnik Koszty ogólne Wskaźnik Koszty ogólne

1 2 3 4 5

KOSZTY OGOLNE RAZEM x 2 836 983,41 x 2 836 984,41

Koszty ogolne przypisane do
danej działalności - RAZEM x 74 316,49 x 74 316,49

1. statutowe X 60 414,65 X 60 414,65

a) finansowane z dot X 19 5B3,10 X 19 583,10



budżetowej

b) finansowane ze środków
pozostałych X 40 831,55 40 831,55

2, gospodarcze X
,13 901 ,84 X 13 901 ,84

Koszty ogólne rozliczane
wskaźnikiem - RAZEM 100% 2 762 666,92 100% 2 762 666 92

3. statutowe 86,3% 2 384 1B1,55 82,10% 2268 149,54

c) finansowane z dotacji
budżetowej Y 2 069 691,B3 1 968 965,23

d) finansowane ze środków
pozostałych X 314 489,72 299184,31

4. gospodarcze 13,7% 378 485,37 17,9% 494 517,3B

rożnica w stosunku do
popzed n ieg o r ozliczenia ( 5- 3)

w dz. statutowej

w dz. oospodarczei

-4,2%

+42%

_116 032,01

+1,16 032,01

7. Struktura zreallzowanych przychodów działalności statutowej wg ich żródeł, w tym
wymaganych statutem:

Wyszczególnienie Przychody za rok:

obrotowy
ońw

strukturze

działalności 100,0

ońw
struktuze

3 418 455,65

107 611,67 121974,43

3 310 843,98

- budżet państwa

- kraiowe Biuro ds. przeciwdziałania Narkomanii

- Akademia Koźmi,

ne działalności statu

fi nansowe działalności statutowe

działalności statutowe
*w rachunku wynikow przychody i koszty finansowe z tytułu różnic kursowych prezentowane są jako nadwyżka dodatnich
różnic kursowych nad ujemnymi

17 452,72



8. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów
ogól noadm i nistracyj nych :

Wyszczególnienie

ońw

strukturze

Koszty razem* 100,0

1. Koszty realizacji poszczególnych zadań

11,6

?Ęo

6) nazuty na wynagrodzenia i inne
świadczenia na rzecz

3. Pozostałe k

finansowe działalności statu

dz. statu
*w rachunku wyników pnychody i koszty finansowe z tytułu różnic kursowych prezentowane są jako nadwyzka dodatnich
różnic kursowych nad ujemnymi

0,8

2,9

0,7

6,0

0,9

0,0

0,0

0,0

9. Propozycja podziału zysku bilansowego netto za rok

a} zysk netto wypracowany :

- na działalności gospodarczej w wys. zł
b) proponuje się przeznaczyć na:

,- pokrycie straty netto działalności statutowej w wys. zł

- zwiększenie funduszu statutowego w wys, zł

obrotowy:

330 513,36

267 419,68

63 093,68

wzłigr

3 703 895,89 3 834 491,75

,l 354 501,9,1 1 565 016.90

1 315 541,77

33 527.62 34 741.38

2347 569,87 2269 474,85

181 1 15,31 109 749,33

447 928,45 444 043,51

1 373 027,97 1377 882,21

24 728,07 35120,21

1 517,77

1 676,56

RAZEM: 330 513,36



Wyszczególnienie rezen^, Wańośó na
początek

roku

Zwiększenia Zmniejszenia:
_ rozwiązanie

- wvkorzvstanie

Wańość na
koniee
roku

Rezerwy razem: 11 294,83 102 853,48 11 294,83 102 853,48

10. lnformacje o stanie rezerw:

nalezności od dłużników
postawionych w stan

2) nalezności od dłuzników
w przypadku oddalenia
wniosku o ogłoszenie
upadłości gdy majątek
dłużnika nie wystarcza na
ich

3) nalezności
kwestionowane przez
dłuzników

4) należności w
równowańości kwot je
podwyzszających co do
których uprzednio
dokonano odpisów

5) nalezności
pzeterminowane lub
'nie 

- o znacznym
niu ni alności

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycj! bitansu o pozostałym do
dnia bilansowego przewidywanym umową o okresie spłaty

W 2015 roku - nie występują.

1)

z
1) z tytułu odroczonego podatku

0.00 0.00 0,00 0,00
2) na świadczenia emerytalne i podobne:

- długoterminowe
- krótkoterminowe 0,00 102 853,48 0,00 ,102 853.48

3) na pewne lub w dużym stopniu
prawdopodobne przyszłe zobowiązania
- długoterminowe

- krótkoterminowe 0.00 0.00 0,00 0,00
4) pozostałe:

- długoierminowe
- krótkoterminowe

0,00

11294,83
0,00

0,00

0,00

11294.83
0,00

11. lnformacje o odpisach aktualizujących wańość należności:

złi qr.

Wyszczególnienie
odpisów

Wańość na
początek

roku

Zwiększenia Zmniejszenia: Wańość na
koniec
roku

Odpisy aktualizujące
należności - razem: 0,00 0.00 0,00 0,00



13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

2661a2,51

Wyszczególnienie stan wartości na :

koniec roku

1. Czynne rozliczenia miedzyokresowe kosztów 88 401 ,1 0
działalności inei i kosztow fi

1 ) działalnośó statutowa 76 747 ,14

2) działalnośó 11 653,96

2. Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów 102 853,48
działalności o inei i kosztów finan

z teoo z tvtułu:

1 ) działalność statutowa 86 911,86

2) działalność oos 15 941,62

23128,92

z teoo z fvtułu;

1) Uniwersytet Zielonogorski- przedpłata na 1 142,86
komuni

Telewizia Polska S.A, - na komun

3) Ambasada Republiki Federalnej Niemiec - 1626,02
rzedpłata na komunik

4) Kancelaria Seimu -
5) Katolicki Uniwersytet Lubelski- przedpłata na
badanie

ksualna dzieci 6-17 lat

9) Akademia Sztuk Pięknych - badanie ,,Wizualne
Niewidzialne"

18 455,28

Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku 0,00
dochodoweqo

i bierne rozliczenia 0,00

14. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju)

W 2015 roku - nie występują.

15. Wykaz zobowiązań warunkowych ( w tym udzielonych przezjednostkę gwarancji
i poręczeń także wekslowych):

W 2015 roku - nie występują.

196 247,59

11 669,27

1904,76

730 814,44

20 286,72

105 365,85



ll.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, ekspoń)
produktów, usług i towarów:

przychodów ze sprzedaży
wzłigr.

Przychody ze sprzedaży netto
(bez VAT):

Sprzedaż
razem

z
sprzedaż
kraiowa

sprzedaż
zaqraniczna

Razem przychody ze sprzedazy netto

w tym: sprzedaż zagraniczna do Unii

Europeiskiei

3 534 360,73 3 445 507,56 88 B53,17

26,02

1) produktow

W ivm:

a. działalnośó statutowa

w tym: sprzedaż zagraniczna do Unii

b. działalność

a. działalnośó statutowa

w tym: sprzedaż zagraniczna do Unii

b. działalnośó gospodarcza

w tym: sprzedaż zagraniczna do Unii

26,02

26,02

26,02

0,00

88 827,15

55 027,15

33 800,00

0,00

towarów i materiałów 0,00

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W 2O15 roku - nie występują.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wańość zapasów razem:

W 2015 roku - nie występują.

4. lnformacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

W 2015 roku - nie występują.

44 047,91

44 073,93 44 047,91

3 401 459,65

22 873,35

3 412 386,30 3 378 586,30



5. Rozliczenie głównych
dochodowym od osób
brutto):

pozycji różniących
prawnych od wyniku

podstawę opodatkowania podatkiem
finansowego brutto (zysku lub straty

ienie ustaleń
k brutto

niesta kosztów la prz
1 a od darów na cele statutowe
2 składki do anlzacl
3 nalezności alne, od aktuali
4 re
5 rezerwa na nla
6 róznice kursowe na dzień bilan różnice kursowe
7 budzetowe
8 odsetki
9 PFRoN
1 dotacie uniine
1 1 darv - ictwa na cele statutowe
1 2 an z celami statut

z
3

1 3 ne z celami
1 4 umowne

niezaliczone do
1) odpisy amońyzacyjne od darowizn iWNiP / korekta

hodow z tvtułu
dotacia UE

) korekta przychodów podatkowych z tytułu różnic kursowych
na dzień bila róznice kursowe

4\ rozwi
4, Przychody podatkowe (nieujęte w księgach rachunkowych) a

u
na

2) roznice kursowe dodatnie
K owe nleu ach rachu
Dochód do o anla 'l+2-3+4-5
odliczenie od dochodu:
1) dotacie budzetowe
2
3) strata l zvsk

8. Podstawa opodatkowania z tytułu innych zobowiązań
podatkowych - dochód wydatkowany niezgodnie z celami

i; ań. 25 ust. 4 ustawv o
1) nalezności awnlone

re ntac
PFRoN

z celami statu
umowne

9. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu
Ska

5.
b.

7.

Kwota
85 159

3 675
0,00

5 500,00
0,00

8 800,00
102 853,48

0,00
3 451 286,40

0,00
31 554,00

0,00
187,50

0,00
7 980,28

67 800,46
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

73 489,53
3 687 632.27
3 687
3 451 286,40

0,00
236 346.87

116134,74

0.00
8 800,00

31 554,00
7 980.28

67 800,46

22 066,00

?
9
4

1-9

wzłiqr.

10. k netto 63 093,68



6. Poniesione w roku obrotowyrn i planowane na rok następny nakłady na
n iefi nansowe aktywa trwałe:

Wyszczególnienie

poniesione I planowane
2015 r. 2016 r.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - razem

wańości niematerialne i prawne

100 0000,00

10 000,00

90 000,00

7. lnformacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

W 2015 roku - nie występują.

8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: 0,00 zł

lll.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepĘwu środków

pieniężnych (w zł):

Wyszczególnienie Stan na:
koniec roku

Środki pieniężne i inne krótkoterminowe 1 084 132,59
finansowe - razem

'|) środki pieniezne w kasie(ach 10 233,11

2) środki pienięzne na rachunkach 1 073 899,48
ban

3) inne środki pienięzne np, środki pieniężne
w drodze

0,00

0,00

61 716,55

16 085,00

45 631,55

870 322,25

10



Objaśnienia opisowe:

Fundacja CBOS korzysta z usług BRE Banku SA Oddział Korporacyjny Warszawa 00-952, ul.

Krolewska 14

Kasa Bank Razem

Środki dotacji budzetowej na działalność statutową w
2015 r. (konta 100/130) 0,00 0,00 0,00

Srodki z dodatkowych wpływow z dotacji budżetowej w
2015 r. (konto 134) 0,00 0,00 0,00

Środkiwłasne na działalność statutową (konta
101/131) 4129,36 737 388,54 741 517,90

Środki działalności gospodarczej (konta 1 03/1 33) 6,103,75 97 314,82 103 418,57

ZFSS - działalnośó socjalna (konto 149) 0,00 10 090,15 10 090,15

Środki projektu - post P|AAC (konto 140) 0,00 229105,97 229105,97

Środki projektu lBE - Trafność i rzetelnośó (konto 143) 0,00 0,00 0,00

RAZEM 10 233,11 1 073 899,48 1 084132,59

Il



lV.

1. lnformacja o przeciętnym zatrudnleniu w grupach zawodowych:

WyszczegóInienie Za rok
Wg grup

zawod

zatrudnienie razem

1) pracownicy
na stanowiskach
bezpośrednio_

ukc

programiści,

filolodzy i specjaliści
inni

2) pracownicy
obsłuqi

administr., kadry,
oW.

- sekret.. kancel.

operator maszyn
h

sprzątaczka,
kierowca

3) pracownicy
kierownictwa

z teoo:

_ z-ca

4) pozostali
pracownicy

Średnioroczne zatrudnienie w pzeliczeniu na pełne etaty wyniosło:

w roku 2014 - 36,7 etatów

w roku 2015 - 35,7 etatow

za rok poprzedni:

|2



2. Wynagrodzenia łącznie z
członkom Zarządu i innych

wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku
organów statutowych Jednostki:

wzłior.

Wyszczególnienie
W roku:

poprzednim

Liczba
osób

Ogółem Srednie Liczba
osób

Ogółem Średnie

nia le 14 503 387.31 x 14 517 342.04 x

W tym:

- z tytułu umowy o pracę

w tym ze środków UE

- z tytułu prac zleconych

w tym ze środków UE

- powołania (Rada)

- nagroda jubileuszowa

- odprawa emerytalna

- ekwiwalent za urlop

3

0

2

1

11

1

U

0

395 127,31

0,00

0,00

0,00

95 760,00

12 500,00

0,00

0,00

X

X

x

X

X

X

X

?

0

0

0

11

0

0

0

407 217,04

0,00

0,00

0,00

93 625,00

16 500,00

0,00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

członkom za

w iym:

- z tyiułu umowy o pracę

w tym ze środków UE

- z tytułu prac zleconych

w Ęm ze środków UE

- nagroda jubileuszowa

- odprawa emerytalna

- ekwiwalent za urlo

członkom cBoS -

kierownictwu dział.

- z tytułu umowy o pracę

w tym ze środków UE

- z tytułu prac zleconych

w tym ze środków UE

- naorodv iubileuszowe

12 500,00

X

X

X

X

X

x

x

945,70***

11 404,B8

X

X

X

X
- 80,0% wynagrodzeń zaliczone w koszty statutowe w roku popzednim i B2,1% w roku obrotowym (wypłacone wg wsk. 86,3%)
**ztegowynagrodzeniez-cydyr.w80,0%zaliczonewkosztystatutowewrokupoprzednimiw82,1%wrokuobrotowym

(wypłacone wg wsk. 86,3%)
*** wypłacone za okres 9 miesięcy.

13 457

149 486,40

0,00

0,00

0,0a

12 500,00

0,00

0,00

X

X

x

X

X

X

x

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B70,55***

10 367,05 273 717,04

245 640,91

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

257 217,04

0,00

0,00

0,00
,l6 500,00

13



3. PoŻyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu i innych organów
statutowych Jed nostki :

Udzielone pożyczki łącznie ( z ZFŚS na remont zgodnie z 0,00 0,00
laminem

członkom 0,00

członkom inn 0,00

4. W 2015 roku Fundacja CBOS nie kozystała z usług biegłego rewidenta badającego

sprawozdanie finansowe.

lnformacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych
w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:

W 2015 roku - nie występują.

lnformacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiĘ po dniu bilansowym nie
uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat:

W 2015 roku - nie wystąpiły.

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację
majątkową, finansową, wynik finansowy orazzmiany w funduszu własnym:

Wyszczególnienie
Kwota wpĘwu na
wynik finansowy,

aktywa lub fundusz
włas

Zastosowanie w 2015 r. współczynnika podziału
kosztów ogólnych na działalnośc statutową i

działalnośc aospodarczą innego niż w roku 2014 oraz
innego niżzałożony na2015, a mianowicie:

- dla działalności statutowejwskaźnik 82,10% zamiast
86,3% - wskaznika załozonego (w roku 2014 r)

- dla działalności gospodarczej wskaźnik 17,9oń
zamiast 13,7% - wskaźnika w roku 2014

Zastosowany w 2015 roku wskaznik podziału kosztów ogolnych Fundacji na koszty

działalności statutowei (82,10o/o) oraz działalności gospodarczej (17,9%) nie ma wpływu na

wynik finansowy i rentownośó firmy, a jedynie na jej wyniki cząstkowe. Zmiana wskaźnika

spowodowała korektę kosztów ogólnych odpowiednio (J+) 4,2oń, tj. o kwotę 1147O6/0 zł na

V.

1.

2.

3.

Przyczyny zmian

Zgodnie z aneksem
nr 5 z dnia

05.04.2006 roku do
zarządzenia nr7laZ
z dn. 20.11.2002 r,
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kazdej z tych działalności. Jednocześnie korekcie uległy wyniki cząstkowe na jednej i drugiej

działalnoŚci: działalność statutowa (+)114706,70 zł, działalnośc aospodarcza (-)114706,7o zł,

4. lnformacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania
finansowe go za rok obrotowy:

*zmiana wskaźnika na': dla działalności statutowej i na'+' dla działatności gospodarczej

Wynik brutto na poszczególnych działalnościach za 2015 rok przy zastosowaniu wskaźników:

A,

- 86,3% dla działalności statutowej,

- 13,7oń dla działalności gospodarczej.

- 82,1o/o dla działalności statutowej,

- 17 ,9oń dla działalności gospodarczej,

B.

Koszty ogólne
rozliczane

wskaźnikiem
za2015 r.

100%

Koszty
statutowe

86,3%

Koszty
gospodarcze

13,7oń

Koszty
statutowe

82,10oń

Koszty
gospodarcze

17,9o/o

zmiana wskaźnika

procentowa kwotowa

1 2 3 4 5 6 7

2762 666,92 2 384 181,55 378 485,37 2 269 474,85 493192,07 (-l+) 4,2o/o* 114 706,70

Treść Działalność statutowa DziałaI nośó gospodarcza Razem

1 2 3 4

zysk brutto 0,00 45g 474,45) 459 474,45

STRATA brutto -374 314,77 0,00 -374 314,77

Razem -374 314,77 459 474,45 85 159,68

1) zysk działalności gospodarczej wyższy niż w 2014 roku (5 72g,38 zł) o 79 430,30 zł.

Treść Działalność statutowa Działal ność gospodarcza Razem

1 2 3 4

zysk brutto 0,00 344 767 ,75) 344 767 ,75

STRATA brutto -259 608,07 0,00 -259 608,07

Razem -259 608,07 344 767,75 85 159,68
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Vl.

1. lnformacja o wspólnych przedsięwzięciach w 2015 roku:

W 2015 roku - nie występuje,

Vll.

1. WyraŻenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalnośc! jednostki
(jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka:

W 2015 roku - nie występuje.

2. Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku
z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działa!ności:
W 2015 roku - nie występuje.

3. Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyelirninowanla
n iepewności dalszej kontynuacji działal ności :

W 2015 roku - nie występuje.

Vlll.

W 2015 roku zrealizowano badanie dla Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Nie miało to jednak istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik
jednostki. Nastąpił wzrost obrotów po stronie przychodów i kosztów o kwoię 24g 286,40

zł. W roku 2015 wypracowano zysk brutto w wysokości 85 159,68 zł (w tym: w
działalnoŚci statutowej stratę brutto w wys. 259 608,07 zł, a w działalności gospodarczej

zYsk brutto w wys. 344 767,75 zł). W porównaniu z rokiem poprzednim (zysk brutto

5 729,38 zł) jest on wyzszy o kwotę 79 430,30 zł.
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00-236 Warszau,la, ul. §więtojerska 5/7

tel. 22-6:8-37-04
RĘGON: 0l 29ti'i8, hjliJ: i2§"21.35=442

Warszawa, dnia 29 marca 2016 r,
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