WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ORAZ INFORMACJA DODATKOWA
ZA ROK 2015

FUNDACJA DAJ MI CZAS
z siedzibą
02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1

NIP 522-28-30-940
REGON 140752119
NR KRS 0000225682
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Fundacja „Daj mi czas” w Warszawie prowadzi działalność na podstawie przepisów
ustawy z dnia 06.04.1984r o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz.97) oraz postanowień
statutu Fundacji.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Okres objęty sprawozdaniem : od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku
Fundacja posiada osobowość prawną.

I. METRYKA FUNDACJI
1. Nazwa i adres siedziby
Fundacja „Daj mi czas”
ul. Bohaterów Warszawy 1
02-495 Warszawa
2. Władze Fundacji
Zarząd Fundacji
-

Rotowski Tomasz Piotr – prezes zarządu

-

Rotowska Dorota Maria – członek zarządu

-

Skorupka Dariusz – członek zarządu

-

Sokołowska Barbara Wanda – członek zarządu

Rada Fundacji
-

Rotowska Dorota Maria

-

Rotowski Tomasz Piotr

Komisja rewizyjna
-

Oskroba Dariusz

-

Borodziński Piotr

-

Cieplak Rafał

3. Fundatorzy Fundacji
-

Rotowska Dorota Maria

-

Rotowski Tomasz Piotr

oboje zamieszkali 01-312 Warszawa ul. Siemiatycka 1m 27
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II.

DOKUMENTACJA PRAWNO REJESTROWA

1. Status prawny
Fundacja uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000225682 w dniu 07.01.2005r, natomiast rozpoczęła swoją
działalność w dniu 10.11.2006r
2. Numer identyfikacji
REGON 140752119
PKD 8042B
NIP 522-28-30-940
3. Urząd Skarbowy
Warszawa Bemowo ul. Białobrzeska 53A 02-325 Warszawa
4. Bank obsługujący
MULTIBANK Bankowość Detaliczna BRE Banku

III.

CHARAKTERYSTYKA FUNDACJI

1. Działalność statutowa
Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkich działań na rzecz ogółu
społeczności, zwłaszcza osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej
lub materialnej związanych z:
-

upowszechnianiem i poszerzaniem wiedzy o alternatywnych metodach
edukacyjnych, pedagogicznych i wychowawczych

-

rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwych sposobów realizacji
tychże metod

-

rozpowszechnianie wiedzy o efektach stosowania alternatywnych
programów edukacyjnych, wychowawczych i pedagogicznych.

2. Zasady realizacji celów statutowych
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
-

organizowanie seminariów, kursów, szkoleń, sympozjów i warsztatów,
służących przedstawianiu treści i sposobów realizacji programów
edukacyjnych, wychowawczych i metod pedagogicznych

-

udzielanie pomocy szkołom, przedszkolom i innym placówkom
wychowawczo-oświatowym
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-

organizowanie i finansowanie wyjazdów i przyjazdów polskim i
zagranicznym specjalistom z zakresu pedagogiki, umożliwiających im
udział w seminariach, sympozjach, warsztatach i wykładach służących
poszerzaniu i rozpowszechnianiu wiedzy o treści, metodach realizacji a
także o efektach, jakie przynosi stosowanie alternatywnych programów
edukacyjnych, wychowawczych i pedagogicznych

-

finansowanie zakupu dla szkół i innych placówek wychowawczooświatowych sprzętu i pomocy naukowych potrzebnych do realizacji
swoich programów

-

finansowanie działania szkół i innych placówek wychowawczooświatowych realizujących przyjęte przez nie programy pedagogicznoedukacyjne

-

organizowanie i finansowanie wycieczek, kolonii i obozów dla dzieci i
młodzieży, pozostających w związku z realizacją przyjętych programów
pedagogiczno - edukacyjnych oraz założeń oświatowych

-

współpraca

z

wyższymi

uczelniami

w

zakresie

kształcenia,

doskonalenia nauczycieli i studentów, w szczególności organizowanie
praktyk, hospitacji i zajęć otwartych w placówkach objętych patronatem
fundacji.
3. Fundacja w roku obrotowym prowadziła działalności gospodarczą.
ZASADY RACHUNKOWOŚCI, METODY WYCENY

IV.

W prezentowanym okresie Fundacja stosowała poniższe zasady rachunkowości
i metody wyceny określone w ustawie z dnia 29.09.1994r.
1. Na dzień 31.12.2015 w aktywach bilansu Fundacji występują aktywa
obrotowe, które stanowią inwestycje krótkoterminowe, w tym:
-

środki pieniężne na rachunku bieżącym

-

środki pieniężne w kasie

środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej
oraz zapasy towarów.
2. W pasywach bilansu Fundacji występuje w kapitałach własnych:
- fundusz statutowy
- wynik finansowy za rok obrotowy
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Fundusz statutowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub
statucie.
3. W zobowiązaniach i rezerwach występują:
-

zobowiązania

z

tytułu

podatków,

ubezpieczeń

i

innych

publicznoprawnych
-

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Zobowiązania na dzień powstania wycenia się w wartości nominalnej. Na
dzień bilansowy wycenę ustala się w kwocie wymagającej zapłaty.
4. Przychody, koszty, wynik finansowy
Za przychody Fundacja uznaje:
- przychody z działalności statutowej
- przychody z działalności gospodarczej
- przychody finansowe
- pozostałe przychody
Do przychodów z działalności statutowej zalicza się darowizny, zapisy,
subwencje oraz przychody ze zbiórek pieniężnych. Do przychodów
finansowych zalicza się przychody odsetkowe od środków pieniężnych. Do
pozostałych przychodów zalicza się różnicę pomiędzy przychodami a
kosztami poprzedniego roku obrotowego wynikającą z zatwierdzonego
rocznego sprawozdania finansowego.
Za koszty Fundacja uznaje koszty związane z realizacją zadań statutowych,
w tym wypłatę świadczeń określonych statutem. Do pozostałych kosztów
zalicza się różnicę pomiędzy przychodami a kosztami poprzedniego roku
obrotowego wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Za
koszty

uważa

się

również

wydatki

mające

charakter

administracyjnych. Ponadto kosztami Fundacji są koszty finansowe.
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kosztów

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
INFORMACJE O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW

I.

1. Przychody
Wpływy środków pieniężnych fundacji w 2015 roku stanowiły wartość
1287965,13 zł
w tym:
-

przychody działalności statutowej odpłatnej

-

dotacje

205778,80

-

przychody z działalności gospodarczej

112130,60

-

przychody z działalności nieodpłatnej

1228634,85

2519,32

2. Struktura kosztów
Koszty działalności Fundacji w roku 2015 wynosiły ogółem

1561869,96

z tego:
- koszty działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej

II.

-

koszty administracyjne

-

koszty działalności gospodarczej

1409519,05
27413,92
124936,99

SUMA BILANSOWA

Aktywa i pasywa na dzień 31.12.2015 wyceniono wg zasad bilansowej wyceny
wynikającej z ustawy z 29.09.1994 o rachunkowości.
Bilans za rok 2015 zamknął się sumą aktywów i pasywów w wysokości
137.152,94 zł
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