
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia :2022-06-30

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA "DAJ MI CZAS"
02-495 WARSZAWA
UL. TOMCIA PALUCHA 25 
0000225682

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2021 - 31.12.2021

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

5) 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
Tak

6) 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)

7) 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

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
według przyjħtych zasad (polityki) rachunkowoƑci
1) Środki trwaųe oraz wartoƑci niematerialne i prawne
- w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i
późniejszego wykorzystania wycenia siħ według:
a) ceny nabycia (zakupu),
b) kosztów wytworzenia,
c) wartoƑci przeszacowanej (po aktualizacji wyceny
Ƒrodków trwaųch), pomniejszonych o odpisy
umorzeniowe
(amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy
aktualizacyjne z tytułu trwaųej utraty ich wartoƑci.
Do amortyzacji Ƒrodków trwałych oraz wartoƑci
niematerialnych i prawnych stosuje siħ stawki
przewidziane w wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych stanowiących zaųČcznik do ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych oraz
metody: degresywną i liniową.
2) Środki trwaųe w budowie - ogół kosztów
pozostających w bezpośrednim związku z ich
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o
odpisy z tytułu trwaųej utraty wartoƑci,
3) inwestycje krótkoterminowe - cena (wartoƑđ
rynkowa) lub cena nabycia zależnie od tego, która z
nich jest niǏsza, natomiast krótkoterminowe
inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek –
wycenia siħ według określonej w inny sposób wartoƑci
godziwej.
4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - cena nabycia
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Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Maja Niesłuchowska Tomasz Rotowski
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