
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

NOWOCZESNA POLSKA
00-514 WARSZAWA
MARSZAŁKOWSKA 84/92 125
0000070056

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji jest:
- Organizowanie i finansowanie szkoleń niezbędnych dla wprowadzenia nowoczesnych metod edukacji, PKD 
80.42.B;
- Zakup sprzętu i popularyzowanie nowoczesnych metod edukacji, PKD 72.30.Z;
- Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w zakresie 
wyrównywania szans rozwoju dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk społecznych, PKD 
85.32.C;
- Finansowanie i dofinansowanie stypendiów i nagród dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych, PKD 
91.33.Z;
- Współpraca w zakresie opisanym powyżej z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, organizacjami 
społecznymi, których zadania i cele są zbieżne z celami fundacji, PKD 65.2;
- Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, merytorycznej oraz 
tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw dzieci i młodzieży zmierzających do ich 
rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego, w tym w szczególności dofinansowanie kursów, szkoleń i 
staży prowadzonych w kraju i za granicą, PKD 65.2;
- Popularyzacja osiągnięć dzieci i młodzieży, PKD 72.30.Z, 72.40.Z.

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2015-31.12.2015

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej 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 gospodarczej przez 
Fundację przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2015.
8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
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Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu 
ich nabycia (wytworzenia) i późniejszego wykorzystania według:
1) cen nabycia (zakupu),
2) kosztów wytworzenia,
3) wartości przeszacowanej, po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
Cena nabycia składnika aktywów (zarówno trwałych, jak i obrotowych) jest ceną zakupu obejmującą kwotę 
należną sprzedającemu bez podlegających odliczeniu: podatku VAT i podatku akcyzowego, powiększona o 
koszty transportu, instalacji i ew. modernizacji.
W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia składnika aktywów, przyjętego w szczególności 
nieodpłatnie (także w formie darowizny) jego wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub 
podobnego przedmiotu (obiektu).
Koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje koszty za okres 
budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub do dnia przyjęcia danego składnika 
aktywów trwałych do użytkowania.
Trwała utrata wartości następuje w sytuacji dużego prawdopodobieństwa, że kontrolowany przez jednostkę 
składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości korzyści ekonomicznych. Jest to uzasadnienie do dokonania 
odpisu aktualizującego – doprowadzając wartość składnika wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny 
sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.
Wartość godziwa stanowi kwotę za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie 
uregulowane na warunkach transakcji rynkowej.
Cena nabycia odpowiada kosztowi wytworzenia lub cenie sprzedaży (w przypadku braku możliwości ustalenia 
dwóch pierwszych wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych o prawnych) stanowi wartość 
początkową.
Wartość początkową środków trwałych stanowią cena zakupu, nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego 
powiększona o koszty ulepszenia, koszty instalacji i ewentualnie koszty transportu.

Umorzenia środków trwałych obliczane są na podstawie stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych, stosując metodę fiskalną.
Rozpoczęcie umorzeń następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a ich 
zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń z wartością początkową danego środka 
trwałego, bądź jego likwidacji.
Na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania ustala się stawkę odpisów amortyzacyjnych.Umorzeń 
środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej (nie przekraczającej 3 500,00 zł) dokonuje się 
poprzez odpisanie jednorazowe – całej wartości początkowej tych środków trwałych.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się oraz dokonuje umorzeń w podobny sposób jak środki trwałe.

Koszty zakończonych prac rozwojowych wykonywanych przez Fundację na własne potrzeby zalicza się 
zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości zaliczanych do wartości niematerialnych i 
prawnych pod warunkiem, że:
1) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone,
2) techniczna przydatność produktu lub technologii została odpowiednio udokumentowana, a Fundacja podjęła 
decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub zastosowaniu technologii.

Umorzeń kosztów prac rozwojowych Fundacja dokonuje w okresie nie dłuższym jak 5 lat.

Finansowe aktywa trwałe nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych zaliczane są do inwestycji 
długoterminowych. Wyceny bilansowej dokonuje się na podstawie ceny nabycia lub wg wartości godziwej.

Na wynik finansowy netto składają się:
1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio 
związanych z działalnością operacyjną Fundacji),
2) wynik operacji finansowych,
3) wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością 
operacyjną Fundacji i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
4) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest 
Fundacja i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Podatek dochodowy wskazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą.

Fundacja sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat.
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