FUNDACJA „NASZ WYBÓR”
Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2019 do 31.12.2019

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1)

Nazwa, siedziba i adres

Nazwa organizacji: Fundacja „Nasz Wybór”
Adres siedziby: ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa
Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
NIP:
1132788882,
KRS:
0000342283
2)

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 01.01.2019
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 31.12.2019
Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 30.06.2019
Wariant sprawozdania: Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz
czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności;
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez
jednostkę
w
dającej
się
przewidzieć
przyszłości.
5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego;
Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w
art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z
załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.
Fundacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej.
Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja
dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.
Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6/ Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne:
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia, kosztów
wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych),

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
stanowiących nabyte prawa dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zawierającego
stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową poczynając
od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytku środka trwałego. Stosowane są
stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych zgodnie z Ustawą o podatku
dochodowym od osób prawnych.
Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w
kwocie wymagającej zapłaty, powiększone o odsetki za zwłokę w zapłacie należności (odsetki
te księgowane są w dobro przychodów finansowych) z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wykazywane są według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia. W przypadku gdy zapasy utraciły swoją wartość użytkową, przekraczają
potrzeby działalności lub z innego powodu podlegają obniżce cen, ceny zakupu lub koszty
wytworzenia są obniżane do ceny netto pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.
Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny rynkowej, a inwestycje
krótkoterminowe dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości
godziwej. Różnice między ceną zakupu a wartością rynkową księgowane są w ciężar kosztów
finansowych, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w
wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio spisanych w koszty finansowe.
Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej
zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te
księgowane są w ciężar kosztów finansowych.
7. Sposób ustalenia wyniku finansowego i sporządzenia sprawozdania finansowego;
Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na wynik finansowy składają się:
1) wynik działalności statutowej,
2) wynik działalności gospodarczej
3) wynik z operacji finansowych,
4) ewentualne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych.
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z
rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i obejmuje:
Informacje do bilansu sporządzoną na dzień 31.12.2019 rok, Bilans za okres 01.01.2019 31.12.2019 sporządzony na dzień 31.12.2019, Rachunek zysków i strat za okres 01.01.201931.12.2019 sporządzony na dzień 31.12.2019.
8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające;
Nie dotyczy.

BILANS sporządzony na dzień
31.12.2019
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów
1

Stan aktywów na
dzień:
31.12.2019
2

A. AKTYWA TRWAŁE

0,00

0,00

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

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

121 801,89

89 968,34

0,00
6 115,78
115 686,11
0,00

0,00
59 763,08
30 205,26
0,00

0,00

0,00

121 801,89

89 968,34

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

Aktywa razem

31.12.2018
3

PASYWA
Wyszczególnienie pasywów
1
A. FUNDUSZ WŁASNY

Stan pasywów na dzień:
31.12.2019
31.12.2018
2
3
121 774,89

I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem

2
46
-37
110

48 671,31

500,00
171,31
764,13
867,71

2 500,00
106 709,75
0,00
-60 538,44

27,00

41 297,03

0,00
0,00
27,00
0,00

0,00
25 000,00
16 297,03
0,00

121 801,89

89 968,34

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień
31.12.2019r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz

Wyszczególnienie

Kwota za rok
obrotowy

Kwota za rok
poprzedni

1

2

3

4

A.
I
II
III
B.
I
II
III
C.

Przychody z działalności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z pozostałej działalności statutowej
Koszty działalności statutowej
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty pozostałej działalności statutowej
Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

402 102,45
333 355,15
68 747,30
0,00
317 711,43
248 946,13
68 747,30
0,00
84 409,02

319 985,07
117 737,99
202 247,08
0,00
331 931,30
129 684,22
202 247,08
0,00
-11 946,23

D.
E.
F.

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

100 700,00
27 138,67
73 561,33

19 350,00
0,00
19 350,00

G.

Koszty ogólnego zarządu

49 728,09

68 541,93

H.

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

108 242,26

-61 138,16

I.
J.

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

3 084,34
458,89

1 029,89
250,17

K.
L.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

0,00
0,00

0,00
0,00

M.
N.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M-N)

110 867,71
0,00
110 867,71

-60 358,44
180,00
-60 538,44

O.

ZŁOŻONE PODPSISY POD SPRAWOZDANIEM:
Myroslava Keryk
Diana Barańska
Iwona Trochimczyk-Sawczuk

INFORMACJA DODATKOWA:
Dane w PLN
1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach 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;
Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. Informacje o kwotach 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;
Jednostka nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i
nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i
poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;
AKTYWA
Aktywa trwałe w jednostce nie występują.
Należności krótkoterminowe – należności od odbiorców
Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.
PASYWA
Fundusz statutowy
Wynik finansowy za lata poprzednie
Wynik finansowy za okres sprawozdawczy
Zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania z tytułu dostaw i usług
4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w
szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz
informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze
środków publicznych;
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - 333 355,15 zł
w tym:
dotacje organów administracji publicznej i jst – 46 600,00 zł
dotacje innych podmiotów – 268 716,49 zł
darowizny od osób fizycznych – 18038,66 zł
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego - 68 747,30 zł
Przychody z działalności gospodarczej – 100 700 zł
Pozostałe przychody operacyjne - 3 084,34 zł

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów;
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 248 946,13 zł
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego - 68 747,30 zł
Koszty działalności gospodarczej – 27 138,67 zł
Koszty ogólnego zarządu – 49 728,09 zł
Pozostałe koszty operacyjne - 458,89 zł
6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.
7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji
dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
Fundacja nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.
8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na
ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe
informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie
do jednostki.
Fundacja otrzymała darowizny od osób fizycznych i przeznaczyła je na działanie statutowe
Fundacji - działanie Ukraińskiego Domu w Warszawie.

