FUNDACJA MOZNA INACZEJ
02-587 Warszawa ul. Wiktorska 24 lok 16

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015.
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Wprowadzenie
1.

Nazwa: Fundacja Można Inaczej

2.

Siedziba: ul. Wiktorska 24 lok 16, 02-587 Warszawa

3.

Forma prawna: osoba prawna- fundacja.

4.

Przedmiot działalności:
diagnozowanie problemów społecznych, wywołanych zjawiskiem dyskryminacji oraz
świadczeniu specjalistycznej pomocy prawnej i psychologicznej osobom, których problemy te
dotyczą. Realizowane projekty odzwierciedlają bolączki, z którymi zwracają się do nas ludzie,
potrzebujący wsparcia. Naszym zamiarem jest zwiększenie świadomości prawnej i społecznej
na temat zjawiska stalkingu, opracowanie skutecznych metod działań prewencyjnych, jak i
egzekucja przepisów prawnych odnoszących się do karania sprawców. W tym celu będziemy
prowadzić cykliczne szkolenia skierowane do funkcjonariuszy Policji i innych przedstawicieli
wymiaru sprawiedliwości, organizować debaty publiczne i kampanie informacyjne.

5.

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.

6.

KRS 0000400727

7.

Numer NIP: 521-362-16-51

8.

Numer REGON: 145874525

9.

Czas trwania Fundacji: nieograniczony.

10.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2015r. – 31.12.2015r.

11.

Sprawozdanie

zostało

sporządzone

zgodnie

z

zasadami

określonymi

w

ustawie

o

rachunkowości.
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INFORMACJA DODATKOWA
Fundacja

Można

Inaczej

powstała

we

wrześniu

2011

roku.

Do

rejestru

Stowarzyszeń

i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
zostało wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000400727
Księgi Rachunkowe Stowarzyszenia są prowadzone w biurze rachunkowym Finari Group s.c. z siedzibą
w Warszawie ul. Topiel 29
Przyjęty został rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 obejmujący 12 kolejnych miesięcy.
Ewidencję księgową prowadzi się metodą komputerową za pomocą programu Symfonia.

Opis stosowanych zasad rachunkowości
Środki trwałe
Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów
poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków
trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe. Środki trwałe
umarzane są metodą liniową, zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie z 15 lutego 1992 o podatku
dochodowym osób prawnych. Środki trwałe zakupione ze środków wolnych od podatku dochodowego
stanowią umarzane są zgodnie z zasadami określonymi przez dotującego i wykazywane są wg ich
wartości początkowej w informacji dodatkowej.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne w myśl Ustawy o rachunkowości ujmowane są w księgach
rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych.
Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
Przyjmuje się również rozwiązanie, że można dokonać odpisu w ciężar pozostałych kosztów
operacyjnych drobne należności. Uzasadnione jest to w przypadku gdy przewidywane koszty
postępowania windykacyjnego (tj. odpowiednia część wynagrodzeń pracowników zajmujących się
ewidencją i dochodzeniem należności, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, itd.) byłyby wyższe od
nominalnych kwot tych drobnych należności.
Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
nominalnej.
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Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia po kursie:
- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży
lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na roboczy dzień poprzedzający
dokonanie operacji - jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach ob
cych składniki aktywów po średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na
roboczy dzień poprzedzający dokonanie operacji.
Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.
Inne „środki pieniężne” przeznaczone do odsprzedaży, albo utrzymane do daty wykupu w celu
uzyskania odsetek, wycenia się według ceny rynkowej.
Fundusz własny
W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego. Fundusz statutowy jest to
fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki,
przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej.
Informacje dodatkowe
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co
najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.
Środki trwałe – pozycja nie występuje.
Należności – krótkoterminowe z tyt. rozliczeń z członkami Fundacji oraz z tyt. dostaw i usług
Zobowiązania – krótkoterminowe do 12 miesięcy z tyt. dostaw i usług
W roku 2015 Fundacja uzyskała zysk bilansowy w wysokości 11.831,72 (jedenaście tysięcy osiemset
trzydzieści jeden 72/100zł).

Sporządziła
Joanna Wiśniewska
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