
Informacja dodatkowa 

do sprawowania finansowego Fundacji Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych 

PRO OMNIBUS za rok 2011  

 
Fundacja PRO OMNIBUS zarejestrowana została 24 sierpnia 2000 r.  przez 

Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy,   a wpisana do KRS 

przez Sąd Rejonowy w Toruniu,  VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego dnia  3 września 2001 roku pod numerem KRS 0000040023.  

Cele, formy działania, majątek oraz organy Fundacji  określa Statut z dnia 

30 listopada 2009 roku.  W styczniu 2010 roku Fundacja uzyskała status 

organizacji  pożytku publicznego.  

Celami fundacji  są:  

 - pomoc osobom prywatnym oraz instytucjom w rehabilitacji  osób  

 niepełnosprawnych oraz rehabilitacja tych osób,  

 - upowszechnianie rehabilitacji  przez muzykę i  zajęcia manualne ,   

 - organizowanie imprez artystycznych z udziałem osób  

 niepełnosprawnych,  

 - organizowanie szkoleń i  spotkań dydaktycznych,  

 - upowszechnianie nowych i nowatorskich sposobów rehabilitacji ,   

 - tworzenie baz wypoczynkowych dla osób niepełnosprawnych i ich  

 opiekunów,  

 - propagowanie i  upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawnych w  

  mediach i  prowadzenie własnej  działalności medialnej.  

 

Siedziba Fundacji  mieści się w Ciechocinku, przy ulicy Staszica 5 a.  

Sprawozdanie finansowe Fundacji  obejmuje okres od 01. 01.2011 do 

31.12.2011 roku i  zostało sporządzone w oparciu o zasady określone w Ustawie 

z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.  

Wycena aktywów i pasywów jednostki dokonywana jest zgodnie z ustawą 

o rachunkowości. Na dzień bilansowy 31.12.201 1 roku Fundacja nie posiada 

składników majątku zaliczanych do środków trwałych i  wartości  niematerialnych 

i  prawnych.  

Fundusz statutowy Fundacji  wynosi 3000 zł i  wpłacony został przez 

fundatora.  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  



Struktura przychodów Fundacji:  758.036,45  zł  

1.  Przychody statutowe w 2011 roku:  

 

-  Środki z budżetu państwa –  624.887,19 zł   

-  darowizny –  103.644,41 zł,  w tym  

•  darowizna z 1 % 17.187,81  zł  

• ze zbiórki publicznej 7.195 zł  

-  Środki od sponsorów przeznaczone na r ealizację projektów i działalność 

statutową Fundacji  w roku 2011 –  29.500 zł .  

-  przychody finansowe 4,85  zł   

 

Struktura kosztów Fundacji:  749.751,83 zł  

1.  Koszty realizacji  zadań statutowych w 201 1 roku –  749.246,87 zł dotyczą 

zadań  realizowanych w roku 2011  

2.  Koszty administracyjne w 2011  roku –  500 dotyczą opłat bankowych i 

pocztowych w ramach działalności statutowej .   

3.  Pozostałe koszty –  0 zł  

4.  Koszty finansowe 4,96 zł  

 

Fundacja w roku 2011 otrzymała od PFRON kwotę 612.248 zł ,  jednak ponieważ 

kwota 9.860,81 z ł  została niewykorzystana przez Fundację i  oddana do PFRON 

w 2011 roku przychód ze środków publicznych został pomniejszony o kwotę 

zwróconą do PFRON.  

Fundacja w roku 2011 uzyskała zysk  w wysokości 8.284,61 zł ,  który na mocy 

uchwały podjętej przez Zarząd Fundacji  zostanie przeznaczony na pokrycie 

kosztów z realizacją celów statutowych w roku 2012 .  

 


