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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 budynku 11

Nr lokalu 49

Miejscowość WARSZAWA

Kod pocztowy 00-052

Adres

Poczta WARSZAWA

NIP 5252556490

KRS 0000465315

Data od 2020-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2020-12-31

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 pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
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metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Amortyzacja Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej nie
przekraczającej granicy 10.000,00 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, stanowiąc
y załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Metody amortyzacji: liniowa. Zapasy Zapas
y 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 bilansoweg
o, i dopiero w tym okresie będą wpływały na wynik finansowy. Ustala się następujące tytuły rozliczeń międzyokres
owych: – 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 uregulowan
ie 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.

ustalenia wyniku finansowego

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

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

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.

pozostałe

Nazwa pozycji PrzychodyInformacja
uszczegóławiająca,
wynikająca z potrzeb lub
specyfiki jednostki

Opis 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
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różnic kursowych są rozpoznawane w momencie
ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Nazwa pozycji KosztyInformacja
uszczegóławiająca,
wynikająca z potrzeb lub
specyfiki jednostki

Opis 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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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 349 783,22 86 240,91 -

• Aktywa trwałe 1 290,00 0,00 -

•• Wartości niematerialne
i prawne

0,00 0,00 -

•• Rzeczowe aktywa
trwałe

0,00 0,00 -

•• Należności
długoterminowe

0,00 0,00 -

•• Inwestycje
długoterminowe

0,00 0,00 -

•• Długoter
minowe rozliczenia
międzyokresowe

1 290,00 0,00 -

• Aktywa obrotowe 348 493,22 86 240,91 -

•• Zapasy 37 050,58 0,00 -

•• Należności
krótkoterminowe

76 224,95 72 974,27 -

•• Inwestycje
krótkoterminowe

233 873,54 13 256,69 -

•• Krótkoterminowe
rozliczenia międzyokreso
we

1 344,15 9,95 -

• Należne wpłaty na
fundusz statutowy

0,00 0,00 -

Pasywa razem 349 783,22 86 240,91 -

• Fundusz własny 29 446,26 -42 533,07 -

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

•• Pozostałe fundusze 0,00 0,00 -

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

-40 568,26 206 575,10 -

•• Zysk (strata) netto 55 014,52 -264 108,17 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

320 336,96 128 773,98 -
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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

•• Rezerwy na
zobowiązania

0,00 0,00 -

•• Zobowiązania
długoterminowe

110 504,79 0,00 -

•• Zobowiązania
krótkoterminowe

209 832,17 128 773,98 -

•• Rozliczenia
międzyokresowe

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 działalności
statutowej

283 858,70 182 868,57 -

• Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

283 858,70 182 868,57 -

• Przychody z odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

0,00 0,00 -

• Przychody z pozostałej
działalności statutowej

0,00 0,00 -

Koszty działalności
statutowej

416 535,67 565 204,48 -

• Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

416 535,67 565 204,48 -

• Koszty odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

0,00 0,00 -

• Koszty pozostałej
działalności statutowej

0,00 0,00 -

Zysk (strata) z działaln
ości statutowej (A - B)

-132 676,97 -382 335,91 -

Przychody z działalności
gospodarczej

502 617,24 130 662,77 -

Koszty działalności
gospodarczej

189 007,86 8 064,22 -

Zysk (strata) z działaln
ości gospodarczej (D -
E)

313 609,38 122 598,55 -

Koszty ogólnego
zarządu

133 195,28 2 219,34 -

Zysk (strata) z działaln
ości operacyjnej (C + F
- G)

47 737,13 -261 956,70 -

Pozostałe przychody
operacyjne

258 313,42 215 772,32 -

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 7



Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Pozostałe koszty
operacyjne

243 437,58 218 275,55 -

Przychody finansowe 325,00 385,00 -

Koszty finansowe 1 376,45 1,24 -

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

61 561,52 -264 076,17 -

Podatek dochodowy 6 547,00 32,00 -

Zysk (strata) netto (M -
N)

55 014,52 -264 108,17 -
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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 OBJAŚNIENIA 2020

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

DIIO_2020.pdf
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