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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 środków 
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 aktualizujące ujmuje się w 
pozostałych kosztach operacyjnych. Rozchód materiałów odbywa się według metody FIFO.

Należności
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość 
należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 
odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów 
finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności umorzone, 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 walutach 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 ciążyć istniejący obowiązek (prawny lub 
zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że 
wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści 
ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Zobowiązania
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których 
uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki 
pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej.

Fundusz statutowy 
Fundusz własny organizacja wykazuje w wartości nominalnej. Wartość tego kapitału podstawowego 
winna być zgodna z dokonanym wpisem jego wysokości w KRS.
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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.).



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

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 sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy,
dla jednostek, o ktorych mowa. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku.
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Przychody
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 fundacji,
5) dochody z ofiarności publicznej.
Przychody finansowe 
Przychody z tytułu odsetek, wkładów bankowych oraz dodatnich różnic kursowych   są 
rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), 
jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Koszty
Koszty realizacji zadań statutowych obejmują środki pieniężne i inne aktywa finansowe 
wydatkowane na cele statutowe.

Koszty administracyjne obejmują koszty 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.  
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zł

2019

182 868,57

182 868,57

0,00

0,00
565 204,48

565 204,48

0,00

0,00

-382 335,91
130 662,77

8 064,22

122 598,55

2 219,34
-261 956,70

215 772,32

218 275,55

385,00

1,24

-264 076,17
32,00

-264 108,17

2018

354 628,11

354 628,11

0,00

0,00
61 006,19

61 006,19

0,00

0,00

293 621,92
139 259,24

32 887,92

106 371,32

187 368,81
212 624,43

80 496,98

173 387,00

0,00

15,80

119 718,61
0,00

119 718,61
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

86 240,91
0,00

72 974,27
13 256,69

9,95
0,00

-42 533,07
15 000,00

0,00
206 575,10

-264 108,17
128 773,98

0,00
0,00

128 773,98
0,00

86 240,91

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

233 721,30
0,00

32 325,63
201 272,67

123,00
0,00

221 575,10
15 000,00

0,00
86 856,49

119 718,61
12 146,20

0,00
0,00

12 146,20
0,00

233 721,30

86 240,91 233 721,30

2019 2018

zł
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A. Wyjaśnienia do bilansu 

 

1. Wartości niematerialne i prawne 

Tytuł 

Koszty 

zakończonych 

prac 

rozwojowych 

Wartość 

firmy 

Inne wartości 

niematerialne 

i prawne 

Zaliczki na 

wartości 

niematerialne 

i prawne 

Razem 

WARTOŚĆ BRUTTO 

Stan na BO 01.01.2018 r. 0,00  0,00 100,00 0,00 100,00 

Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- przyjęcie z budowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zakup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- aport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stan na BZ 31.12.2018r. 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 

WARTOŚĆ UMORZENIA 

Stan na BZ 31.12.2018 r. 0,00  0,00 100,00 0,00 100,00 

Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- amortyzacja  za  okres       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- odpis aktualizujący 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- odpisy aktualizujące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stan na BZ 31.12.2018 r. 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 

WARTOŚĆ NETTO 

Wartość netto na BO 01.01.2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość netto BZ 31.12.2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2 . Środki trwałe 

Nie występują. 

 

3 . Środki trwałe w budowie 

Nie występują. 

 

4.Zaliczki na środki trwałe w budowie 

Nie występują. 

 

5. Inwestycje długoterminowe 

Nie występują. 

6 . Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

Nie występują. 
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7. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków  trwałych, używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 

Nie występują. 

 

8 . Zobowiązania wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na BO 
01.01.2019 

Stan na BZ 
31.12.2019 

1. Budżet państwa 9 693,56 58889,37 

2. Jednostki samorządu terytorialnego     

RAZEM 9 693,56 58 889,37 

 

9 . Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego  z tytułu uzyskania prawa 

własności budynków i budowli 

Fundacja  nie posiada uzyskanych praw własności budynków i budowli. Na dzień bilansowy nie wystąpiły 

zobowiązania wobec budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 

własności budynków i budowli. 

 

10. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ujmuje Się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na BO 
01.01.2019 

Stan na BZ 
31.12.2019 

1. Rachunek bankowy  201 272,67 13 256,69 

2. Kasa  0,00    

3 Rachunek walutowy  0,00 0,00 

RAZEM 201 272,67 13 256,69 

 

11.Dane o strukturze kapitału 

Kapitał podstawowy jednostki stanowi w całości fundusz założycielski fundacji. 

 

12.  Propozycje podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 

Zarząd proponuje pokryć stratę z wypracowanego zysku z lat następnych. 

 

13.Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego 

Jednostka nie jest zobligowana do ustalenia rezerw od aktywów i z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 

 14. Dane o należnościach oraz  odpisach aktualizujących wartość należności 

Wyszczególnienie 

Pozostałe na dzień bilansowy, przewidywany umową, 

 okres spłaty : 

Do 1roku Od 1 do 5 lat Ponad 5 lat : 

1. Należności  długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

2. Należności  krótkoterminowe  72 974,27 0,00 0,00 

z tytułu dostaw i usług 17 960,89 0,00 0,00 

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych 

3 686,40 0,00 0,00 

inne 51 326,98 0,00 0,00 

RAZEM 72 974,27 0,00 0,00 
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15.Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe  wg okresu wymagalności  

Wyszczególnienie 

Pozostałe na dzień bilansowy, przewidywany umową, 

 okres spłaty : 

Do 1roku Od 1 do 5 lat Ponad 5 lat : 

1. Zobowiązania  długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

2.Zobowiązania krótkoterminowe  128 773,98 0,00 0,00 

z tytułu dostaw i usług 21 462,52 0,00 0,00 

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych 

58 889,37 0,00 0,00 

z tytułu wynagrodzeń 45 979,51     

inne 2 442,58 0,00 0,00 

RAZEM 128 773,98 0,00 0,00 

 

16 . Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki                             

Nie występują. 

 

17 . Zobowiązania warunkowe  

Nie występują. 

18. Wykaz pozycji rozliczeń międzyokresowych 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów 
Stan na BO 

01.01.2019r. 
Stan na BZ 

31.12.2019 r. 

1. Usługi informatyczne - domeny i hosting 123,00 9,95 

RAZEM 123,00 9,95 
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B. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat 

 

19.  Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży  

Struktura terytorialna i terytorialna przychodów ze sprzedaży  Stan na 31.12.2019 r. 

Dzałalność statutowa  , w tym: 182 868,57 

 -kraj: 182 868,57 

Darowizny 182 868,57 

Dochody z ofiarności publicznej  0,00 

- eksport 0,00 

Działalność statutowa odpłatna, w tym: 0,00 

- kraj 0,00 

Działalność gospodarcza, w tym: 130 662,77 

- kraj 130 662,77 

- eksport 0,00 

Pozostałe przychody opreracyjne, w tym: 215 772,32 

dotacje 215 221,07 

inne 551,25 

Przychody finansowe, w tym: 385,00 

odsetki 385,00 

dywidendy i udziały w zyskach 0,00 

inne 0,00 

RAZEM 529 688,66 

 

20. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone  statutem 

oraz strukturze kosztów administracyjnych  

Struktura kosztów  Stan na 31.12.2019 r. 

Koszt realizacji zadań statutowych działalność statutowa nieodpłatna, 565 204,48 

Koszty działalności gospodarczej 8 064,22 

Koszty ogólnego zarządu a także  ogólnoadministracyjne , w tym: 2 219,34 

Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 218 275,55 

Dotacje i dofiansowania w tym: 218 275,55 

finansowane z dotacji lub dofinansowania 207 794,10 

inne 10 481,45 

Koszty finansowe w tym: 1,24 

odsetki 0,20 

inne 1,04 

RAZEM 793 764,83 

 

 21. Działalność zaniechana 

Nie występują. 
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22 . Ustalenie podstawy opodatkowania 

PRZYCHODY: 529688,66 

darowizny na cele statutowe od osób fizycznych (bez wskazania konkretnych projektów) 182868,57 

dotacja 215221,07 

działalność gospodarcza 130662,77 

przychody finansowe 385,00 

pozostałe przychody operacyjne 551,25 

PRZYCHODY NIE PODATKOWE UJĘTE W KSIĘGACH BIEŻĄCEGO ROKU 38143,84 

KOSZTY: 793764,83 

koszty statutowe (finansowane z darowizn) 565204,48 

koszty związane z dotacją 215644,10 

koszty z działalności gospodarczej 8064,22 

koszty ogólne 2219,34 

pozostałe koszty operacyjne 2631,45 

koszty finansowe 1,24 

KOSZTY NKUP: 287469,50 

koszty statutowe (finansowane z darowizn) 76868,44 

koszty związane z dotacją 207794,10 

koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego   

koszty z działalności gospodarczej   

pozostałe koszty operacyjne 2778,02 

koszty finansowe (odsetki budżetowe) 28,94 

KOSZTY PODATKOWE: 506295,33 

DOCHÓD/STRATA -14750,51 

 

23.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby 

Nie występują. 

 

24. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe, w tym 

poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska 

Nie występują. 

 

25. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych 

Nie występują. 

 

26. Informacje o kursach walut przyjętych do wyceny transakcji w walutach obcych na dzień bilansowy 

Nie występują. 

 

27. Informacje o działalności fundacji  w roku 2019 

W 2019 r. Fundacja w ramach działalności statutowej opublikowała na stronie nowakonfederacja.,pl ponad 300 
tekstów w tym 12 numerów miesięcznika, 4 analizy eksperckie i raporty ekspertów oraz zorganizowano 33 
debaty.  W ramach działalności gospodarczej Fundacja przygotowywała na zlecenie swoich klientów analizy i 
raporty oraz organizowała wydarzenia.  

 
Działalności niezwiązana z celami statutowymi  
 
W 2019 r. Fundacja nie prowadziła działalności niezwiązanej z celami statutowymi. 

 

28. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w 

bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 

fundacji. 

Nie występują. 
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29.  Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach 

niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się fundacje powiązane 

Nie występują. 

 

30. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 

Fundacja Nowa Rzeczpospolita w roku 2019 zatrudniała trzech  pracowników (dwóch mężczyzn i jedną kobietę) 

oraz  zlecała pracę na podstawie umów cywilnoprawnych .  

 

 31 . Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych członkom wchodzącym w 

skład organów zarządzających 

Nie występują. 

 

32 . Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy 

Nie występują. 

 

33. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych sprawozdaniu finansowym roku 

obrotowego 

Nie występują. 

 

34. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 

sprawozdaniu finansowym 

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa.  
W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał 
dynamiki. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym 
za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Chociaż w chwili publikacji 
niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie 
odnotowało wpływu na działalność fundacji, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo 
będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie 
negatywne skutki dla jednostki.  
 

35. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 

wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na 

sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki 

Nie występują. 

 

36 . Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 

poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy 

Nie występują. 

 

37 . Informacje o wspólnych przedsięwzięciach  

Nie występują. 

 

38 . Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 

Nie występują. 

 

39. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale podstawowym lub 

ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki 

Nie występują. 
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40.Informacje o zwolnieniu i wyłączeniu ze sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

Nie dotyczy. 

 

41 .Informacje o połączeniu spółek 

Nie występują. 

 

 42. Kontynuacja działalności 

 

Niniejszym Zarząd w świetle posiadanych informacji oświadcza, że nie występuje niepewność co do możliwości 

kontynuowania działalności w najbliższych latach obrotowych, jak również nie przewiduje się istotnego 

zmniejszenia zakresu prowadzonej w roku obrotowym działalności. Z tego też względu przedłożone 

sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt z tym związanych, określonych szczególnie w art. 29 ustawy o 

rachunkowości. 
 

43.  Inne informacje wpływające w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik 

finansowy jednostki.  

Nie występują. 

 

 

 

Sporządzono …………………………................... …………………………................... 

 (miejscowość) (data) 

 

 

 

........................................................................... ........................................................................... 

(imię, nazwisko i  podpis osoby sporządzającej) (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki) 


