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Sprawozdanie sporządzono na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy  

z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40) 

oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku 

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji 

(Dz. U. Nr 50, poz. 529, z późn. zm.). 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2016 

 

1. Dane o Fundacji 

 1) Nazwa Fundacji Fundacja Seniora 

 2) Siedziba  Warszawa 

 3) Adres  00-175 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 80 

 4) Adres do korespondencji 00-175 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 80 

 5) Adres poczty elektronicznej biuro@fundacja.pl 

 6) Data wpisu w KRS 15 lipca 2011 roku 

 7) Numer w KRS 0000391583 

 8) Numer REGON 146078144 

 9) Dane członków zarządu fundacji 

 - Stanisław Leszek      Prezes Zarządu, 

 - Andrzej Nowaczewski     Członek Zarządu, 

 10) Cele statutowe Fundacji:  

 − wspieranie biegłych rewidentów i byłych biegłych rewidentów, którzy zaprzestali czynnej działalności 
zawodowej, jako biegli rewidenci; 

 − opieka i pomoc społeczna biegłym rewidentom i byłym biegłym rewidentom; 

 − aktywizacja biegłych rewidentów, którzy zaprzestali czynnej działalności zawodowej; 

 − działalność w zakresie edukacji i nauki; 

 − współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celami fundacji. 

2. Zasady, formy i zakres działalności Fundacji 

 a. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

 − gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób 
fizycznych i podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych, wspierających cele fundacji; 

− organizowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych i naukowych; 
− organizowanie konferencji, szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów pozwalających na zdobycie 

nowych umiejętności i rozwój zainteresowań; 
− współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, 

kościołami i związkami wyznaniowymi w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów fundacji; 
− pozyskiwanie, zarządzanie, rozdzielanie funduszy i darów otrzymanych przez fundację; 
− organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak i niematerialnych 

przedsięwzięć objętych celami fundacji; 
− udzielanie wsparcia biegłym rewidentom czasowo lub trwale znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej; 
− skupianie wokół celów fundacji osób i instytucji wspierających; 
− promowanie pomocy wzajemnej;  
− ścisłą współpracę z samorządem biegłych rewidentów. 
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b. Realizowane cele statutowe: 

 - Pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz biegłych rewidentów, w tym udzielanie zapomóg,  

 - Działalność charytatywna na rzecz biegłych rewidentów, 

- Pomoc byłym biegłym rewidentom. 

 c. Główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych 
1) Decyzją Zarządu Fundacji Seniora dofinansowano Kluby Seniora w: 

− Gdańsku w kwocie -            5 000,00 

− Zielonej Górze w kwocie - 
3 900,00 

− Łodzi w kwocie -                 
5 000,00 

− Warszawie w kwocie -          
5 000,00 

2) Decyzją Zarządu Fundacji Seniora udzielono zapomogi biegłemu rewidentowi  
w kwocie -                                                                                                                     1 500,00 

3. Fundacja w roku bieżącym nie realizowała działalności gospodarczej. 

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji – w załączeniu. 

5. Informacje o uzyskanych przychodach w kwocie     12 205,40  

 a. Przychody określone statutem - darowizny          12 200,00 

 b. Przychody finansowe            5,40 

 c. Wynik działalności gospodarczej – nie realizowano  

6. Informacje o poniesionych kosztach w kwocie  

 a. Realizacja celów statutowych  20 400,00 

 b. Administracja - usługi obce,    6 739,00 

 c. Działalność gospodarcza – nie była realizowana  

7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

 a. Fundacja nie zatrudniała pracowników. Zarząd realizował swoje obowiązki społecznie. 

 b. Nie wypłacono wynagrodzeń.  

 c. Nie było wynagrodzenia rocznego.  

 d. Wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń nie wystąpiły.  

 e. Na podstawie statutu fundacji udzielono zapomóg w kwocie          20 400,00 

  f. Na rachunku bankowym fundacji zdeponowano w PKO Bank Polski S.A.         67 683,04 

 g. Fundacja w roku obrotowym nie nabywała obligacji/akcji i nie objęła udziałów  

w spółkach prawa handlowego. 

 h. Nieruchomości fundacja nie posiada.  



Sprawozdania z działalności Fundacji Seniora z siedzibą w Warszawie za rok 2016 

Warszawa – Styczeń 2017 5 

 i. Fundacja nie posiada środków trwałych 

 j. W sprawozdaniu finansowym ujęte wartości:   

 1) Aktywów        67 783,04 

 2) Zobowiązań          5 020,00 

8. Fundacja w roku 2016 nie otrzymała i nie realizowała zleceń od podmiotów państwowych  

i samorządowych.  

9. Fundacja korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, a jej dochód – finansowy 

w całości przeznaczony jest na działalność statutową. Fundacja za rok 2016 złoży w ustawowym 

terminie do dnia 31 marca 2017 roku w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście 

„Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób 

prawnych” - CIT-8 wraz z załącznikiem „Informacja o odliczeniach od dochodu i podatku oraz o 

dochodach wolnych i zwolnionych od podatku” - CIT-8/O. 

 

W Fundacji w roku 2016 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne. 

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku  

o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 

2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529, z 

późn. zm.). 

Niniejsze sprawozdanie sporządzono na czterech stronach kolejno ponumerowanych. 

          Warszawa, dnia 30 stycznia 2017 roku 

                                                      Za Zarząd Fundacji:  

1. Stanisław Leszek     

            ( - ) 

        2. Andrzej Nowaczewski 

            ( - ) 

 


