Sprawozdanie merytoryczne z
działalności Fundacji Star of
Life w roku 2015.

Poznań, 20 grudnia 2016 r.

Część I – Dane identyfikacyjne fundacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa podmiotu: Fundacja Star of Life
Siedziba podmiotu: Poznań
Adres podmiotu: Osiedle Stefana Batorego 38/17, 60-687 Poznań
Adres do korespondencji: Osiedle Stefana Batorego 38/17, 60-687 Poznań
Adres poczty elektronicznej: biuro@staroflife.pl
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 8 października 2015 roku
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000579487
Numer identyfikacyjny REGON: 362691624
Zarząd Fundacji:
a. Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu
b. Małgorzata Gwizdała – Wiceprezes Zarządu.
10. Cele statutowe Fundacji: Zgodnie z § 6 statutu Fundacji, celem Fundacji jest działalność na
rzecz:
a. ratownictwa i ochrony ludności;
b. ochrony i promocji zdrowia;
c. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
d. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
e. dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
f. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
g. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i
za granicą;
h. promocji i organizacji wolontariatu;
i. organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego;
j. działalności charytatywnej;
k. ekologii i ochrony środowiska.

Część II – Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem
realizacji celów statutowych a także głównych zdarzeń prawnych w jej
działalności i o skutkach finansowych.
Najważniejszym wydarzeniem w działalności Fundacji w 2015 roku była rejestracja w Krajowym
Rejestrze Sądowym, co umożliwiło działanie Fundacji zgodnie z przyjętym statutem. Przez cały 2015
rok prowadziliśmy proces przygotowywania wewnętrznej organizacji by móc działać sprawniej i
lepiej. Działalność Fundacji w 2015 roku była oparta głównie na prowadzeniu jednego projektu
wsparcia dla społecznych organizacji ratowniczych oraz planowaniu pracy w 2016 roku.
W ciągu 2015 roku Fundacja opierała swoje działania o zasady zawarte w Statucie Fundacji.
W 2015 roku rozpoczęliśmy działanie projektu „Profesjonalizacja i wsparcie Społecznych Organizacji
Ratowniczych” Projekt ten związany jest z realizacją celów statutowych w obrębie działalności na
rzecz ratownictwa i ochrony ludności, a także porządku i bezpieczeństwa publicznego, promocji i
organizacji wolontariatu, organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego i
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Działanie to było finansowane
ze środków własnych Fundacji. Do projektu zgłosiły się cztery organizacje ratownicze z terenu całego
kraju. Uzyskały one wsparcie w postaci nieodpłatnych konsultacji zgodności prowadzonej przez nie
działalności z obowiązującym prawem oraz pełne wsparcie ekspertów Fundacji w zakresie
wprowadzania odpowiednich zmian. Pomagaliśmy również w organizacji manewrów wewnętrznych,
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szkoleń w grupach oraz przygotowaniu nowych wersji regulaminów działalności. Na wniosek
organizacji pozarządowych przesłaliśmy prośby o przekazanie informacji szczegółowych dotyczących
procedury zgłaszania wypadków wolontariuszy (wypadek miał miejsce w jednej z organizacji podczas
trwania projektu) oraz odnośnie rejestracji pojazdów uprzywilejowanych w ramach Społecznych
Organizacji Ratowniczych.

Część III – Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
Fundacja w 2015 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.

Część IV – Uchwały Zarządu Fundacji
W 2015 roku członkowie Zarządu Fundacji spotkali się na dwóch zebraniach Zarządu Fundacji, na
których podjęto uchwały:
1/10/2015 z dnia 10 października 2015 roku w sprawie zakresu odpłatnej działalności pożytku
publicznego,
2/10/2015 z dnia 10 października 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury bezpieczeństwa
finansowego,
3/10/2015 z dnia 10 października 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości oraz planu
kont,
1/11/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia instrukcji kasowej
2/11/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia instrukcji magazynowej
3/11/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie stosowania przepisów o rachunkowości jednostek
mikro
4/11/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego zapasu
gotówki (pogotowia kasowego)
Odpisy wyżej wymienionych uchwał znajdują się w załączniku do ni niejszego sprawozdania.

Część V – Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z
wyodrębnieniem ich źródeł
Uzyskane przychody w gotówce: łącznie 330 zł w tym:
•
•
•
•

Spadki: 0 zł
Zapisy: 0 zł
Darowizny finansowe: 330 zł
środki pochodzące ze źródeł publicznych: 0 zł

Fundacja otrzymała darowiznę rzeczową o wartości 1830 zł, która stanowiła fundusz założycielski
Fundacji.
W 2015 roku Fundacja nie realizowała odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz nie prowadziła
działalności gospodarczej.
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Część 6 – Informacja o poniesionych kosztach
W 2015 roku Fundacja poniosła koszty działań w wysokości 973,67 zł z czego:
•
•

zużycie materiałów i energii – 816,47 zł
pozostałe koszty – 157,20 zł

Część 7 – Dane dodatkowe
Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.
W 2015 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników oraz nie prowadziła działalności gospodarczej.

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na składniki
wynagrodzenia.
W 2015 roku Fundacja nie wypłaciła wynagrodzeń z uwagi na brak zatrudnienia pracowników.

Wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia.
W 2015 roku Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń członkom zarządu.

Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.
W 2015 roku Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń związanych z zawartymi umowami zlecenia.

Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne
W 2015 roku Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

Kwota ulokowana na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.
Kwota ulokowana na rachunku bieżącym Fundacji, prowadzonym w banku BGŻ BNP Paribas na dzień
31 grudnia 2015 roku wynosiła 103,30 zł

Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
W 2015 roku Fundacja nie nabyła obligacji jak i akcji spółek prawa handlowego.

Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to
nabycie.
W 2015 roku Fundacja nie nabyła nieruchomości.

Nabyte pozostałe środki trwałe
W 2015 roku Fundacja nie nabyła środków trwałych

Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujęte w sprawozdaniu finansowym
Na dzień 31.12.2015 roku wartości te wynosiły:
Aktywa: 1037,83 w tym:
•

zapasy: 920 zł

Pasywa: 1037,83 w tym:
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•

zobowiązania: 61,50

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe.
W 2015 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i
samorządowe.

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, wraz z
informacją w sprawie składania deklaracji podatkowych
Fundacja w ciągu swojej działalności w 2015 roku prowadziła wyłącznie działalność statutową
korzystając ze zwolnienia z podatku dochodowego.
Fundacja złożyła deklarację CIT-8 za rok 2015.
Fundacja nie miała również żadnych obowiązków sprawozdawczych do GUS w 2015 roku.

Informacja o przeprowadzonych kontrolach
W roku sprawozdawczym nie została przeprowadzana kontrola.
Zarząd Fundacji:
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