FUNDACJA DAI MI SKRZYDŁA ul.
Łukasiewicza 11A
05-200 Wołomin
KRS 0000438879
NIP 5242755041

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za
okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
1. Firma i siedziba jednostki, numer we właściwym rejestrze sądowym.
FUNDACJA DAI MI SKRZYDŁA
05-200 Wołomin ul Łukasiewicza 11A
Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS nr 0000438879
2. Czas trwania jednostki, jeżeli jest ograniczony. Czas trwania nieograniczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.
rok obrotowy, tj.: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
4. wskazanie zastosowanych uproszczeń dla jednostek małych.
Sprawozdanie sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości.
5. Wskazanie, 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. przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność jednostki będzie
kontynuowana. Na dzień sporządzania rocznego sprawozdania finansowego nie są
nam znane okoliczności i zdarzenia, które wskazywałyby na istnienie poważnych
zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w następnym roku.
6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie w jakim ustawa daje jednostce
prawo wyboru.
Sprawozdanie nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta zatem nie
obejmuje zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku
przepływów pieniężnych.
Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości,
w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

A. w ciągu roku obrotowego:
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenach nabycia,
2. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego ujmuje się w ewidencji w
cenach zakupu,
3. Papiery wartościowe ujmuje się w księgach rachunkowych wg cen nabycia,
4. Środki pieniężne, należności, zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek oraz
kapitały - według wartości nominalnej,
4. Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych dotyczące:
- środków pieniężnych ujmuje się w księgach rachunkowych po kursie kupna lub
sprzedaży banku , z którego usług korzysta Fundacja,
- należności i zobowiązania ujmuje się po obowiązującym na dzień przeprowadzenia
operacji średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku
Polskiego, chyba że dowód odprawy celnej wyznacza inny kurs.
B. na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:
1. Inwestycje rozpoczęte - według cen nabycia.
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub wartości po
aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
3. Materiały - wg cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień
bilansowy,
4. Należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek - w kwocie wymagającej
zapłaty.
5. Środki pieniężne, kapitały - wg wartości nominalnej.
6. Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych dotyczące należności i
zobowiązań wycenia się po kursie kupna (należności) lub sprzedaży (zobowiązania)
walut stosowanym przez banki, z których usług korzysta Fundacja. Powstałe w
wyniku przeliczeń różnice kursowe od rozrachunków w walutach obcych zalicza się
odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych, dodatnie do przychodów
finansowych.
Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych Fundacja dokonuje metodą liniową
przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych,
stanowiącym załącznik
do rozporządzenia.
Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się dla:
- prawa wieczystego użytkowania gruntu – 40 lat.
- oprogramowania w okresie 2 lat,
- licencji 5 lat.

Od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł nie
dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, a wydatki poniesione na ich nabycie odnosi się
bezpośrednio w ciężar kosztów w momencie zakupu (nie prowadzi się ewidencji
środków niskocennych).
Wartość materiałów odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu. Na koniec
roku dokonuje się inwentaryzacji materiałów, następnie wycenia i koryguje wartość
kosztów w zespole 5.
Fundacja stosuje kalkulacyjny rachunek wyników zmodyfikowany zgodnie z załącznikiem
nr6 do ustawy o rachunkowości.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU
Fundacji DAJ MI SKRZYDŁA za
rok 2020

1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w
bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.
nie dotyczy
2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i
nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot
spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu
tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej
kategorii.
nie dotyczy
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
Aktywa bilansu to głównie środki pieniężne na rachunkach bankowych.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów to świadczenia na rzecz beneficjentów zakwalifikowane
do refundacji do realizacji po wpływie środków.
Pasywa to kapitały własne, oraz zobowiązania wobec beneficjentów z tytułu przyjętych do
refundacji kosztów.
4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w
szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
2019 r.

2020 r.

611 601,65

386 073,03

Darowizny otrzymane od osób fizycznych

149 636,01

Darowizny od firm
Darowizny 1 %

86 127,89
235 971,70

13 083,00
61 070,56
256 421,31

Przychody statutowe-darowizny razem, w tym:

Zbiórki publiczne
Przychody finansowe
Pozostałe przychody operacyjne
SUMA wszystkich przychodów

139 866,05
0
320
611 921,65

55 498,16
0,34
386 073,37

Informacja o strukturze poniesionych kosztów
2019 r.
Koszty nieodpłatnej działalności statutowej

2020 r.

33 626,00

4 259,31

Koszty administracyjne

385 163,44
15 379,72

304 122,11
18 137,4

SUMA

434 169,16

326 518,82

Świadczenia dla beneficjentów

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
Źródła pozyskania środków określono w pkt 4. Posiadane środki będą wykorzystane na cele
statutowe, w tym głównie na pomoc dla beneficjentów.
6. Jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego.
Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% oraz sposobu
wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.
Uzyskane przychody z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych
256 421,31

Złożyły się na to przelewy z Urzędów Skarbowych z całej Polski.
Wydatkowano kwotę 207 686,48 zł.
7. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.
Stan środków pieniężnych Fundacji na koniec roku wynosił 412 173,87 zł.
Sporządził
Tadeusz Rostkowski
EKSPERT Sp. z o.o.
Data sporządzenia
2 czerwca 2021 roku

