Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013
Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro
1. Nazwa podmiotu: Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
2. Adres siedziby: 02-005 Warszawa, ul. Williama Lindleya 12.
3. Numer identyfikacji podatkowej NIP 701-00-73-783
4. Numer REGON 141028130
5. Rodzaj działalności statutowej: Celami statutowymi Fundacji są:
1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Działania na rzecz osób chorych przebywających w hospicjach i zakładach
opiekuńczo-leczniczych.
3. Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem
społecznym, a w szczególności pomoc:


osobom bezdomnym,



młodzieży

przebywającej

w

placówkach

opiekuńczo-wychowawczych

i resocjalizacyjnych,


młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne.

4. Działalność charytatywna.
5. Pomoc społeczna, a w szczególności pomoc osobom z niepełnosprawnością
intelektualną i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin.
6. Działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
7. Ochrona i promocja zdrowia.
8. Promocja i organizacja wolontariatu.
9. Działania na rzecz dzieci i młodzieży.
6. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330,
ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U nr 137
z 2001 roku, poz. 1539 ze zm.).
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7. Księgi rachunkowe Fundacja prowadzi we własnym zakresie. Miejscem przechowywania
ksiąg i dokumentów jest siedziba Fundacji przy ul. Williama Lindleya 12, Warszawa.
8. Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu księgi handlowej – w programie MS
Office (Excel) i w programie księgowym Rewizor GT.
9. Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro jest podatnikiem, o którym mowa w art.17
ust. l ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i nie osiąga
przychodów z działalności wymienionej w art.17 ust. la pkt. l tej ustawy (tj. polegającej na
wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego,
winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości
alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub
dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami oraz nie dokonuje wydatków na cele inne
niż określone w art.17 ust.1b, 1e i 1f powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
10. Wszelkie dochody osiągnięte przez fundację w roku 2013 zostaną przeznaczone
wyłącznie na cele statutowe.
11. Fundacja nie posiada majątku trwałego.
12. Suma aktywów bilansu za rok obrotowy 2013 wynosi: 285 927,26 PLN, w tym:
a) środki pieniężne w kasie
b) środki na rachunkach bankowych

13 146,73 PLN
5 426,53 PLN

- rachunek podstawowy

541,47 PLN

- rachunek pomocniczy 1

4 587,78 PLN

- rachunek pomocniczy 2

297,28 PLN

c) środki na lokacie bankowej
d) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

267 000,00 PLN
354,00 PLN

13. Suma pasywów bilansu za rok obrotowy 2013 wynosi: 285 927,26 PLN, w tym:
a) Fundusz statutowy

10.000,00 PLN

b) Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2013
/nadwyżka przychodów nad kosztami/

275 927,26 PLN
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14. Struktura przychodów w 2013 r.:
SUMA PRZYCHODÓW OGÓŁEM

1 357 056,59 PLN

Przychody jakie podmiot osiągnął w roku obrotowym 2013 pochodzą z następujących
źródeł:
14.1. Przychody z działalności statutowej

1 349 139,26 PLN

w tym:
- przychody z tytułu darowizn od osób fizycznych i prawnych

590 339,88 PLN

- przychody z tytułu 1% podatku

265 639,16 PLN

- przychody z podziału zysku bilansowego za 2012 rok

272 391,12 PLN

- przychody z tytułu dotacji otrzymanej z MSZ

220 769,10 PLN

14.2. Przychody finansowe

7 917,33 PLN

15. Struktura kosztów w 2013 r.:
SUMA KOSZTÓW OGÓŁEM

1 081 129,33 PLN

w tym:
15.1. Koszty ogólnoadministracyjne

148 321,45 PLN

- zużycie materiałów

29 728,63 PLN

- usługi obce

12 338,81 PLN

- podatki i opłaty

915,00 PLN

- wynagrodzenia

74 300,00 PLN

- ubezpieczenia i inne świadczenia

19 650,69 PLN

- pozostałe koszty (koszty reklamy)

11 388,32 PLN

15.2. Koszty realizacji zadań statutowych

932 807,88 PLN

w tym:
- koszty działalności pożytku publicznego (dotyczącej 1%)
- odpłatnej
- nieodpłatnej

-----------------237 420,65 PLN

- działania na rzecz dzieci i młodzieży

71 700,00 PLN

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych

76 051,32 PLN

- działania na rzecz dzieci z kenijskiej wioski Laare

314 146,47 PLN

- działania na rzecz dzieci z Centrum Księdza Orione w Kaburugi

6 865,00 PLN

- działania na rzecz osób chorych

2 905,00 PLN
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- promocja i organizacja wolontariatu

2 950,34 PLN

- realizacja projektu na rzecz WTZ w Gruzji

220 769,10 PLN

Fundacja w 2013 roku realizowała projekt pn. Nowoczesna terapia społeczna i zawodowa
żyjących z niepełnosprawnością umysłową. Program stażowy dla trenerów i kadry
zarządzającej na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez gruzińską
organizację pozarządową Life Line w Gurjaani w Gruzji, współfinansowanego w ramach
programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2013 r.
16. Fundacja nie udzielała żadnych gwarancji ani poręczeń na rzecz innych podmiotów.
Fundacja nie zaciągała żadnych zobowiązań finansowych.

Warszawa, 24.02.2014 r.
…………………………….
/miejscowość, data/

……………………………………….
/ podpis osoby reprezentującej podmiot/

……………………………………………
/podpis osoby sporządzającej bilans/

Podpisy pozostałych członków zarządu Fundacji:
Robert Branicki …………………………..............................
Kazimierz Poręba …………………………………………….
Ewa Świć ………………………………………………….....
……………………………………………
/podpis osoby sporządzającej bilans/
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