Fundacja „Nie Lękajcie Się”
ul. Nowowiejska 33
62-020 Swarzędz
NIP: 7773236820
Regon: 302589507

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA 2015

Fundacja „Nie Lękajcie Się” działa na podstawie przepisów prawnych oraz statutu. W dniu
11.10.2013 r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych I Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000479365.
Cel działania organizacji:
1. Działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi, wykorzystywaniem
seksualnym, alkoholizmem i narkomanią;
2. Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną oraz
stworzenie warunków prowadzących do reintegracji i rehabilitacji społecznej;
3. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
4. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, wzbogacenie o wartości wynikające z
bliskich kontaktów z przyrodą, naturą;
5. Promocja i organizacja wolontariatu;
6. Rozwijanie działań na rzecz promocji norm życia społecznego, promocji integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów z przyrodą i naturą;
7. Udział we wspieraniu a także koordynacji inicjatyw obywatelskich;
8. Działalność na rzecz ochrony zdrowia społeczeństwa;
9. Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
10. Prowadzenie działalności wydawniczej promującej fundację;
11. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy, doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami zainteresowanymi;
12. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjne lub finansowo organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.

Jednostka zobowiązana jest do stosowania zasad rachunkowości określonych w Ustawie z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości w kategorii podmiotów mikro na podstawie art. 3 i załącznika nr 4
do ustawy.
1. Aktywa trwałe przedstawione w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o umorzenie. Rzeczowe
aktywa trwałe umarzane są zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł
umarzane są w 100% w dniu oddania do użytkowania.
2. Należności i zobowiązania wykazywane są w wartości wymagającej zapłaty.
3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Swarzędz, położona w gminie Swarzędz, w powiecie
poznańskim, w województwie wielkopolskim.
4. Fundacja dokonuje pomiaru wyniku finansowego metodą porównawczą.
Fundacja na dzień 31.12.2015 r. nie posiadała środków trwałych. Stan środków na rachunku
bankowych i w kasie na koniec grudnia 2015 r. wynosił 3.685,81 zł.
A. PRZYCHODY OGÓŁEM
11.240,10
Na wartość przychodów składają się przychody z tytułu darowizn.
B. KOSZTY
15.403,32
Na koszty działalności operacyjnej składają się koszty rodzajowe zgodnie z rachunkiem zysków i
strat w kwocie 706,28 zł.
C. STRATA
-4.163,32
Stratę za 2015 rok Fundacja pokryje z funduszu zapasowego z lat ubiegłych.

Sporządził:

