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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
Siedziba

FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH
Województwo

Mazowieckie

Powiat

M.ST.WARSZAWA

Gmina

M.ST.WARSZAWA

Miejscowość

WARSZAWA

Kod kraju

PL

Województwo

Mazowieckie

Powiat

M.ST.WARSZAWA

Gmina

M.ST.WARSZAWA

Ulica

SZPITALNA

Nr budynku

5

Nr lokalu

22

Miejscowość

WARSZAWA

Kod pocztowy

00-031

Poczta

WARSZAWA

Adres
Adres

NIP

5261049700

KRS

0000138239

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data od

2021-01-01

Data do

2021-12-31

Założenie kontynuacji
działalności

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

TAK

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)
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartości nominaln
ej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 1) środki
trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, 2)
należności w kwotach wymaganej zapłaty, 3) inwestycje krótkoterminowe: środki pieniężne na rachunkach bankowych
i w kasach a także obligacje w wartości nominalnej, 4) rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne w wartości z
dnia ich aktywowania w części nierozliczonej do dnia bilansowego, 5) fundusze własne w wartości nominalnej z
dnia ich wniesienia (utworzenia) z uwzględnieniem późniejszych zmian, 6) zobowiązania w kwotach wymagających
zapłaty, 7) rozliczenia międzyokresowe w równowartości nie wydatkowanych do dnia bilansowego dotacji otrzymanyc
h na realizowane przez Fundację projekty. (Pozycje wyrażone w walutach obcych przeliczono po średnim kursie
obowiązującym na dzień bilansowy i ogłoszonym przez Prezesa NBP). Odstąpiono od stosowania rozporząd
zenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
ustalenia wyniku finansowego
Wynik finansowy ustalony na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją przyjętych
zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu Fundacji z
dnia 18 grudnia 2002 roku z późniejszymi zmianami. Wynik finansowy ustalono w wariancie kalkulacyjnym zgodnie z
załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości. Wynik na działalności statutowej stanowi różnice pomiędzy przychodami
a kosztami poszczególnych projektów, przy czym Fundacja przyjęła zasadę wyceny przychodów w wysokości
poniesionych kosztów z uwzględnieniem zasad ostrożności. Wynik na działalności gospodarczej ustalono w sposób
memoriałowy.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało według wzoru określonego w załączniku nr 6 ustawy o rachunkowości.
pozostałe
Przyjęte uproszczenia • rezygnacji ze stosowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w
sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów
finansowych (art.28b, ust1 uor), • przyjęcia uproszczeń w zakresie stosowania amortyzacji podatkowej dla potrzeb
bilansowych (art. 32, ust. 7 uor), • przyjęcia uproszczenia w zakresie niestosowania zasady ostrożności (w zakresie
nietworzenia odpisów aktualizujących i rezerw) oraz nietworzenia rozliczeń międzyokresowych biernych na świadcze
nia pracownicze, w tym emerytalne (art. 7 ust. 2b uor).
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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

4 059 792,02

3 190 013,43

-

• Aktywa trwałe

21 267,84

22 543,44

-

3 401,70

4 677,30

-

17 866,14

17 866,14

-

4 038 524,18

3 167 469,99

-

•• Należności

107 149,18

189 437,79

-

•• Inwestycje

1 364 038,21

1 642 456,25

-

•• Krótkoterminowe

2 567 336,79

1 335 575,95

-

Pasywa razem

4 059 792,02

3 190 013,43

-

• Fundusz własny

1 287 360,49

1 394 178,00

-

•• Fundusz zasobowy

5 000,00

5 000,00

-

•• Fundusz statutowy

5 365,82

5 365,82

-

1 383 812,18

1 435 164,07

-

-106 817,51

-51 351,89

-

2 772 431,53

1 795 835,43

-

13 448,75

44 451,18

-

2 758 982,78

1 751 384,25

-

•• Rzeczowe aktywa
trwałe

•• Należności

długoterminowe

• Aktywa obrotowe
krótkoterminowe
krótkoterminowe
rozliczenia międzyokreso
we

•• Pozostałe fundusze
•• Zysk (strata) netto
• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

•• Zobowiązania
krótkoterminowe

•• Rozliczenia

międzyokresowe

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

4

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

6 650 935,40

5 941 998,72

-

• Przychody z nieodpłatnej

6 650 935,40

5 941 998,72

-

Koszty działalności
statutowej

6 653 990,47

5 940 602,59

-

• Koszty nieodpłatnej

6 653 990,47

5 940 602,59

-

-3 055,07

1 396,13

-

Przychody z działalności
gospodarczej

855 700,21

688 101,26

-

Koszty działalności
gospodarczej

483 774,07

381 237,71

-

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

371 926,14

306 863,55

-

Koszty ogólnego
zarządu

468 726,78

375 117,09

-

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

-99 855,71

-66 857,41

-

13 810,24

11 461,45

-

9,05

6 582,92

-

1 980,00

10 779,31

-

22 739,99

151,32

-

-106 814,51

-51 350,89

-

3,00

1,00

-

działalności pożytku
publicznego

działalności pożytku
publicznego

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

Pozostałe przychody
operacyjne
Pozostałe koszty
operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto (H +
I - J + K - L)
Podatek dochodowy

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

5

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Zysk (strata) netto (M N)

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

-106 817,51
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Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

-51 351,89

-
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Informacja dodatkowa za 2021 rok sporządzona na podstawie załącznika nr 6 do
ustawy o rachunkowości.

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

InformacjaDodatkowa2021.pdf
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