Sprawozdanie z działalności Fundacji Emic.
Rok 2015
1. Dane rejestracyjne fundacji
Nazwa: Fundacja EMIC
Adres siedziby: ul. Podgórna 50/2, 87-100 Toruń
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 10.11.2011
Numer KRS: 0000401735
Numer REGON: 341206915
Prezes Zarządu : Przemysław Mariusz Wyciechowski
Członek Zarządu: Sylwia Żulewska, Anna Stramowska

W 2015 roku zarząd fundacji uchwalił 11 uchwał których celem były zmiany osobowe w zarządzie fundacji oraz znaczące zmiany w statucie.
Zgodnie ze zmianami zatwierdzonymi 23.03.2015 ( KRS) skład Zarządu Fundacji zmienił się następująco:
Prezes Zarządu: Żaneta Kopczyńska
Członkowie Zarządu: Jakub Kopczyński, Dominika Rypa, Łukasz Jakielski
na:
Prezes Zarządu: Przemysław Mariusz Wyciechowski
Członek Zarządu: Sylwia Żulewska, Anna Stramowska

Celami Fundacji są:
•

Rozwój i promocja nauk antropologicznych i społecznych;

•

Rozwój i wspieranie działalności społecznej i edukacyjnej na rzecz kultury, dialogu międzykulturowego i dziedzictwa kulturowego.

W 2015 roku, Fundacja Emic nie prowadziła działań merytorycznych.
Nie miały również miejsca żadne zdarzenia prawne mające skutki finansowe.
W 2015 roku, Fundacja Emic nie prowadziła działalności gospodarczej.
2. Informacje finansowe, rachunkowe oraz kadrowe.

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
IV. Pozostałe koszty
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów
E. Podatek dochodowy
G. Wynik finansowy netto ogółem (A−B+C−D−E), w tym:
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)
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Informacje uzupełniające do bilansu:
•
kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie
zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie: 0,00 zł
•
kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii: 0,00 zł
•
o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym – nie nabyto udziałów (akcji) własnych
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość
księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują - nie nabyto udziałów (akcji)
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji): nie nabyto ani nie zbyto udziałów (akcji)
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych,
jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują: 0,00 zł

