WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ORAZ INFORMACJA DODATKOWA
ZA ROK 2011

FUNDACJA DAJ MI CZAS
z siedzib
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 działalno

na podstawie przepisów

ustawy z dnia 06.04.1984r o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz.97) oraz postanowie
statutu Fundacji.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Okres obj ty sprawozdaniem : od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
Fundacja posiada osobowo

prawn .

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

Rotowski Tomasz Piotr – prezes zarz du

-

Rotowska Dorota Maria – członek zarz du

-

Skorupka Dariusz – członek zarz du

-

Sokołowska Barbara Wanda – członek zarz du

Rada Fundacji
-

Rotowska Dorota Maria

-

Rotowski Tomasz Piotr

Komisja rewizyjna
-

Oskroba Dariusz

-

Borodzi ski 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 S dowego pod numerem
KRS 0000225682 w dniu 07.01.2005r, natomiast rozpocz ła swoj
działalno

w dniu 10.11.2006r

2. Numer identyfikacji
REGON 140752119
PKD 8042B
NIP 522-28-30-940
3. Urz d Skarbowy
Warszawa Bemowo ul. Białobrzeska 53A 02-325 Warszawa
4. Bank obsługuj cy
MULTIBANK Bankowo
III.

Detaliczna BRE Banku

CHARAKTERYSTYKA FUNDACJI

1. Działalno

statutowa

Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkich działa

na rzecz ogółu

społeczno ci, zwłaszcza osób pozostaj cych w trudnej sytuacji yciowej
lub materialnej zwi zanych z:
-

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

-

rozpowszechnianie wiedzy na temat wła ciwych sposobów realizacji
tych e metod

-

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

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

organizowanie seminariów, kursów, szkole , sympozjów i warsztatów,
słu

cych przedstawianiu tre ci i sposobów realizacji programów

edukacyjnych, wychowawczych i metod pedagogicznych
-

udzielanie pomocy szkołom, przedszkolom i innym placówkom
wychowawczo-o wiatowym
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-

organizowanie i finansowanie wyjazdów i przyjazdów polskim i
zagranicznym specjalistom z zakresu pedagogiki, umo liwiaj cych im
udział w seminariach, sympozjach, warsztatach i wykładach słu

cych

poszerzaniu i rozpowszechnianiu wiedzy o tre ci, metodach realizacji a
tak e o efektach, jakie przynosi stosowanie alternatywnych programów
edukacyjnych, wychowawczych i pedagogicznych
-

finansowanie zakupu dla szkół i innych placówek wychowawczoo wiatowych sprz tu i pomocy naukowych potrzebnych do realizacji
swoich programów

-

finansowanie działania szkół i innych placówek wychowawczoo wiatowych realizuj cych przyj te przez nie programy pedagogicznoedukacyjne

-

organizowanie i finansowanie wycieczek, kolonii i obozów dla dzieci i
młodzie y, pozostaj cych w zwi zku z realizacj przyj tych programów
pedagogiczno - edukacyjnych oraz zało e o wiatowych

-

współpraca

z

wy szymi

uczelniami

w

zakresie

kształcenia,

doskonalenia nauczycieli i studentów, w szczególno ci organizowanie
praktyk, hospitacji i zaj

otwartych w placówkach obj tych patronatem

fundacji.
3. Fundacja w roku obrotowym prowadziła działalno ci gospodarcz .
IV.

ZASADY RACHUNKOWO CI, METODY WYCENY

W prezentowanym okresie Fundacja stosowała poni sze zasady rachunkowo ci
i metody wyceny okre lone w ustawie z dnia 29.09.1994r.
1. Na dzie

31.12.2011 w aktywach bilansu Fundacji wyst puj

obrotowe, które stanowi inwestycje krótkoterminowe, w tym:
-

rodki pieni

ne na rachunku bie

-

rodki pieni

ne w kasie

rodki pieni

cym

ne s wyceniane w warto ci nominalnej

oraz zapasy towarów.
2. W pasywach bilansu Fundacji wyst puje w kapitałach własnych:
- fundusz statutowy
- wynik finansowy za rok obrotowy
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aktywa

Fundusz statutowy wykazuje si

w wysoko ci okre lonej w umowie lub

statucie.
3. W zobowi zaniach i rezerwach wyst puj :
-

zobowi zania

z

tytułu

podatków,

ubezpiecze

i

innych

publicznoprawnych
-

zobowi zania z tytułu wynagrodze

Zobowi zania na dzie

powstania wycenia si

w warto ci nominalnej. Na

dzie bilansowy wycen ustala si w kwocie wymagaj cej zapłaty.
4. Przychody, koszty, wynik finansowy
Za przychody Fundacja uznaje:
- przychody z działalno ci statutowej
- przychody z działalno ci gospodarczej
- przychody finansowe
- pozostałe przychody
Do przychodów z działalno ci statutowej zalicza si
subwencje oraz przychody ze zbiórek pieni

darowizny, zapisy,

nych. Do przychodów

finansowych zalicza si przychody odsetkowe od rodków pieni
pozostałych przychodów zalicza si

ró nic

nych. Do

pomi dzy przychodami a

kosztami poprzedniego roku obrotowego wynikaj c

z zatwierdzonego

rocznego sprawozdania finansowego.
Za koszty Fundacja uznaje koszty zwi zane z realizacj zada statutowych,
w tym wypłat
zalicza si

wiadcze

ró nic

okre lonych statutem. Do pozostałych kosztów

pomi dzy przychodami a kosztami poprzedniego roku

obrotowego wynikaj c

z zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Za

koszty

równie

uwa a

si

wydatki

maj ce

charakter

administracyjnych. Ponadto kosztami Fundacji s koszty finansowe.
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kosztów

DODATKOWE INFORMACJE I OBJA NIENIA
I.

INFORMACJE O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW

1. Przychody
Wpływy rodków pieni

nych fundacji w 2011 roku stanowiły warto
377.604,57zł

w tym:
-

przychody działalno ci statutowej odpłatnej

301.256,05 zł

-

dotacje

55.920,72 zł

-

darowizny

14.323,23 zł

-

przychody z działalno ci gospodarczej

6.104,57 zł

2. Struktura kosztów
Koszty działalno ci Fundacji w roku 2011 wynosiły ogółem

362.506,62 zł

z tego:

II.

-

koszty działalno ci statutowej odpłatnej i nieodpłatnej

-

koszty administracyjne

328.724,25 zł
33.782,37 zł

SUMA BILANSOWA

Aktywa i pasywa na dzie 31.12.2011 wyceniono wg zasad bilansowej wyceny
wynikaj cej z ustawy z 29.09.1994 o rachunkowo ci.
Bilans za rok 2011 zamkn ł si

sum

99.057,16.
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aktywów i pasywów w wysoko ci

