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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy FUNDACJA NOWA RZECZPOSPOLITA

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWA

Gmina M.ST.WARSZAWA

Siedziba

Miejscowość WARSZAWA

Adres

Kod kraju PL

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWA

Gmina M.ST.WARSZAWA

Ulica MAZOWIECKA

Nr domu 11

Nr lokalu 49

Miejscowość WARSZAWA

Kod pocztowy 00-052

Adres

Poczta WARSZAWA

Numer we właściwym rejestrze sądowym
albo ewidencji

0000465315

Data od 2018-01-01Wskazanie okresu objętego
sprawozdaniem finansowym Data do 2018-12-31

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się
przewidzieć przyszłości

TAKZałożenie
kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Zasady (polityka)
rachunkowości

Omówienie przyjętych
zasad (polityki)
rachunkowości, w
zakresie w jakim ustawa

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.
poz. 330 z późn. zm.). Zakres informacji wykazanych w
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pozostawia jednostce
prawo wyboru, w tym:

sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45
ustawy, dla jednostek, o ktorych mowa. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

metod wyceny aktywów
i pasywów (także
amortyzacji),

Amortyzacja Środki trwałe i wartości niematerialne i
prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej
nie przekraczającej granicy 3.500 PLN, określonej dla
celów podatku dochodowego od osób prawnych,
są amortyzowane w 100% w miesiącu oddania do
użytkowania. Podstawą ustalenia amortyzacji śr
odków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
o wartości powyżej 3.500 PLN jest wykaz stawek
amortyzacyjnych, stanowiący załącznik do ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych. Metody
amortyzacji: liniowa. Zapasy Zapasy są wyceniane
według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub
kosztu wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży
netto na dzień bilansowy. Zapasy ujmowane są
w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o
wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizując
e ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
Rozchód materiałów odbywa się według metody
FIFO. Należności Należności wykazuje się w kwocie
wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizuj
ące. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając
stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowi
ednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do
kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należno
ści, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umo
rzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie
dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub
dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych
lub kosztów finansowych. Transakcje wyrażone w w
alutach obcych są przeliczane na złote polskie przy
zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego
w dniu poprzedzającym dzień zawarcia transakcji lub
kursu określonego w towarzyszącym danej transakcji
kontrakcie terminowym. Na dzień bilansowy aktywa i
pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane
na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na
ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty
przez NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe
ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub
kosztów finansowych lub w przypadkach określonych
przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.
Środki pieniężne Środki pieniężne w banku i w kasie
wyceniane są według wartości nominalnej. Rozliczenia
międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe kosztów
dokonywane są wówczas, jeżeli poniesione przez
jednostkę koszty w danym okresie sprawozdawczym
dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, nie
dłuższych niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
i dopiero w tym okresie będą wpływały na wynik
finansowy. Ustala się następujące tytuły rozliczeń
międzyokresowych: – koszty ubezpieczeń rzeczowych,
– inne koszty o znacznej kwocie, które dopiero w
kolejnym roku wpłyną na wynik finansowy. Rezerwy
Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości
jednostka odstępuję od ustalania aktywów i rezerw z
tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rezerwy
ujmowane będą wówczas, gdy na Fundacji będzie ci
ążyć istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy)
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne
lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego
obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków
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uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można
dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego
zobowiązania. Zobowiązania Zobowiązania wycenia się
w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązan
ia finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową
następuje drogą wydania aktywów finansowych innych
niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty fina
nsowe – według wartości godziwej. Fundusz statutowy
Fundusz własny organizacja wykazuje w wartości
nominalnej. Wartość tego kapitału podstawowego
winna być zgodna z dokonanym wpisem jego wysokoś
ci w KRS.

ustalenia wyniku
finansowego oraz
sposobu sporządzenia
sprawozdania
finansowego w zakresie,
w jakim ustawa
pozostawia jednostce
prawo wyboru

Rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie
załącznika nr 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330
z późn. zm.).

Nazwa pozycji Przychody[PU]
Informacja
uszczegóławiająca,
wynikająca z potrzeb lub
specyfiki jednostki

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej
jest prawdopodobne, że fundacja uzyska korzyści
ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące
ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności
towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy.
Przychody z działalności statutowej obejmują: 1)
darowizny, spadki, zapisy, 2) dotacje, subwencje, 3)
zbiórki publiczne, 4) majątek ruchomy i nieruchomy fu
ndacji, 5) dochody z ofiarności publicznej. Przychody
finansowe Przychody z tytułu odsetek, wkładów
bankowych oraz dodatnich różnic kursowych są rozpoz
nawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie
nie jest wątpliwe.

Nazwa pozycji Koszty[PU]
Informacja
uszczegóławiająca,
wynikająca z potrzeb lub
specyfiki jednostki

Koszty realizacji zadań statutowych obejmują środki
pieniężne i inne aktywa finansowe wydatkowane na
cele statutowe. Koszty administracyjne obejmują kosz
ty związane z funkcjonowaniem Fundacji , czyli: 1)
zużycie materiałów i energii, 2) usługi obce, 3) podatki
i opłaty, 4) wynagrodzenia, 5) ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia, 6) amortyzacja, 7) pozostałe koszty
Koszty finansowe Do kosztów finansowych zaliczamy
odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek, opłacone
prowizje od zaciągniętych kredytów, zapłacone odsetki
za nieterminowa regulację zobowiązań oraz ujemne
różnice kursowe.

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 4



Dokum
ent nie jest sprawozdaniem

 finansowym

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 233 721,30 120 376,23 -

• Aktywa trwałe 0,00 0,00 -

•• Wartości niema
terialne i prawne

0,00 0,00 -

•• Rzeczowe aktywa
trwałe

0,00 0,00 -

•• Należności dłu
goterminowe

0,00 0,00 -

•• Inwestycje dłu
goterminowe

0,00 0,00 -

•• Długoterminowe
rozliczenia m
iędzyokresowe

0,00 0,00 -

• Aktywa obrotowe 233 721,30 120 376,23 -

•• Zapasy 0,00 0,00 -

•• Należności kró
tkoterminowe

32 325,63 7 302,83 -

•• Inwestycje kró
tkoterminowe

201 272,67 113 030,66 -

•• Krótkoterminow
e rozliczenia
międzyokresowe

123,00 42,74 -

• Należne wpłaty na
fundusz statutowy

0,00 0,00 -

Pasywa razem 233 721,30 120 376,23 -

• Fundusz własny 221 575,10 101 856,49 -

•• Fundusz statutowy 15 000,00 15 000,00 -

•• Pozostałe fundusze 0,00 0,00 -

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

86 856,49 31 172,33 -

•• Zysk (strata) netto 119 718,61 55 684,16 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

12 146,20 18 519,74 -

•• Rezerwy na zob
owiązania

0,00 0,00 -

•• Zobowiązania d
ługoterminowe

0,00 0,00 -

•• Zobowiązania k
rótkoterminowe

12 146,20 18 519,74 -

•• Rozliczenia mi
ędzyokresowe

0,00 0,00 -
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr
6 do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat

Przychody z dz
iałalności sta
tutowej

354 628,11 182 251,04 -

• Przychody z ni
eodpłatnej działalności
pożytku publicznego

354 628,11 182 251,04 -

• Przychody z odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

0,00 0,00 -

• Przychody z pozostałej
działalności statutowej

0,00 0,00 -

Koszty działalności
statutowej

61 006,19 124 292,91 -

• Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku p
ublicznego

61 006,19 124 292,91 -

• Koszty odpłatnej
działalności pożytku publ
icznego

0,00 0,00 -

• Koszty pozostałej
działalności statutowej

0,00 0,00 -

Zysk (strata)
z działalności
statutowej (A - B)

293 621,92 57 958,13 -

Przychody z dz
iałalności gos
podarczej

139 259,24 30 750,00 -

Koszty działalności
gospodarczej

32 887,92 121,95 -

Zysk (strata)
z działalności
gospodarczej (D -
E)

106 371,32 30 628,05 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Koszty ogólnego
zarządu

187 368,81 30 221,57 -

Zysk (strata)
z działalności
operacyjnej (C + F -
G)

212 624,43 58 364,61 -

Pozostałe przy
chody operacyjne

80 496,98 44 788,25 -

Pozostałe koszty
operacyjne

173 387,00 44 633,71 -

Przychody fina
nsowe

0,00 420,35 -

Koszty finansowe 15,80 3 255,34 -

Zysk (strata) brutto
(H + I - J + K - L)

119 718,61 55 684,16 -

Podatek dochod
owy

0,00 0,00 -

Zysk (strata) netto
(M - N)

119 718,61 55 684,16 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis DODATKOWA INFORMACJA I OBJASNIENIE FNR 2018

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

DIIOFNR.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a
wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Rok bieżący 119 718,61A. Zysk (strata) brutto za
dany rok

Rok poprzedni 55 648,16

Wartość łączna 434 758,20

z zysków kapitałowych 0,00

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

434 758,20

Wartość łączna 226 882,77

z zysków kapitałowych 0,00

B. Przychody zwolnione
z opodatkowania (trwałe
różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla
celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla
celów podatkowych), w
tym: Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

226 882,77

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych 0,00

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

0,00

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych 0,00

C. Przychody
niepodlegające
opodatkowania w roku
bieżącym, w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

0,00

Wartość łączna 139 626,13

z zysków kapitałowych 0,00

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

139 626,13

Wartość łączna 31 326,87

z zysków kapitałowych 0,00

D. Przychody podlegające
opodatkowania w roku
bieżącym, ujęte w
księgach rachunkowych
lat ubiegłych w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

31 326,87

E. Koszty niestanowiące
kosztów uzyskania

Rok bieżący Wartość łączna 97 725,98

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 9



Dokum
ent nie jest sprawozdaniem

 finansowym

z zysków kapitałowych 0,00

z innych źródeł
przychodów

97 725,98

Wartość łączna 54 459,07

z zysków kapitałowych 0,00

przychodów (trwałe
różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla
celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla
celów podatkowych), w
tym: Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

54 459,07

Wartość łączna 6 526,17

z zysków kapitałowych 0,00

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

6 526,17

Wartość łączna 318,73

z zysków kapitałowych 0,00

F. Koszty nieuznawane
za koszty uzyskania
przychodów w bieżącym
roku, w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

318,73

Wartość łączna 350 413,57

z zysków kapitałowych 0,00

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

350 413,57

Wartość łączna 147 747,68

z zysków kapitałowych 0,00

G. Koszty uznawane
za koszty uzyskania
przychodów w roku
bieżącym ujęte w
księgach lat ubiegłych, w
tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

147 747,68

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych 0,00

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

0,00

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych 0,00

H. Strata z lat ubiegłych, w
tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

0,00

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych 0,00

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

0,00

Wartość łączna 0,00

I. Inne zmiany podstawy
opodatkowania, w tym:

Rok poprzedni

z zysków kapitałowych 0,00
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z innych źródeł
przychodów

0,00

Rok bieżący 0,00J. Podstawa
opodatkowania
podatkiem dochodowym Rok poprzedni 5,00

Rok bieżący 0,00K. Podatek dochodowy

Rok poprzedni 1,00
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