
Informacja dodatkowa 
do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 

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 nr 76 z 2002 roku, poz. 

694, z późniejszymi zmianami) 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.). 



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 ręcznie przy użyciu księgi handlowej – 

amerykanki. 

9. Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro jest podatnikiem, o którym mowa  

w art.17 ust. l ustawy z dnia 15.02.1992r. 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 2009 zostaną przeznaczone 

wyłącznie na cele statutowe. 

11. Fundacja nie posiada majątku trwałego. 

12. Suma aktywów bilansu za rok obrotowy 2009 wynosi: 62 598,68 PLN, w tym: 

a) środki pieniężne w kasie                                                12.099,47 PLN 

b) środki na rachunku bankowym                                                    499,21 PLN 

c) środki na lokacie bankowej                                               50.000,00 PLN 

13. Suma pasywów bilansu za rok obrotowy 2009 wynosi: 62 598,68 PLN, w tym: 

a) Fundusz statutowy                                                                                10.000,00 PLN  

b) Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2009 

    /nadwyżka przychodów nad kosztami/                                                 52 598,68 PLN  

       

14. Struktura przychodów w 2009 r.: 

SUMA PRZYCHODÓW OGÓŁEM                                                           170 359,61 PLN 

Przychody jakie podmiot osiągnął w roku obrotowym 2009 pochodzą z następujących 

źródeł: 

14.1. Przychody z działalności statutowej          169 193,81 PLN 

 w tym: 

- darowizny od osób fizycznych                                                                     86 460,60 PLN 

- wpłaty z tytułu 1%                                                                                       59 156,97 PLN 



- darowizna rzeczowa (meble i pralko-suszarka)                                             2 682,12 PLN 

- przychody z podziału zysku bilansowego za 2008 rok                                20 894,12 PLN 

Darowizna rzeczowa w postaci mebli i pralko-suszarki została przekazana nieodpłatnie na 

rzecz Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro przez Wojewódzki Urząd Pracy  

w Poznaniu – Oddział Zamiejscowy w Kaliszu                                                                                               

14.2. Przychody finansowe                           1 165,80 PLN 

15. Struktura kosztów w 2009 r.: 

SUMA KOSZTÓW OGÓŁEM                                            117 760,93 PLN 

w tym: 

15.1. Koszty ogólnoadministracyjne                                                             6 495,72 PLN 

- zużycie materiałów                                      519,84 PLN 

- usługi obce                  1 254,00 PLN 

- podatki i opłaty                                                                                                  320,00 PLN 

- pozostałe koszty (koszty reklamy)                                                                 4 401,88 PLN 

15.2. Koszty realizacji zadań statutowych                                                111 265,21 PLN 

w tym:                                    

- Koszty działalności pożytku publicznego (dotyczącej 1%) 

- odpłatnej                                                                                                  ------------------ 

- nieodpłatnej                                                                                            34 317,79 PLN 

- działania na rzecz dzieci i młodzieży                                                           68 765,30 PLN 

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                     500,00 PLN 

- na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                                 

  i wykluczonych społecznie                                                                             5 000,00 PLN 

- przekazanie darowizny rzeczowej                                                                  2 682,12 PLN 

Darowiznę rzeczową w postaci mebli i pralko-suszarki Fundacja Księdza Orione Czyńmy 

Dobro przekazała nieodpłatnie na rzecz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im.  

św. Alojzego Orione w Kaliszu. 

16. Fundacja nie udzielała żadnych gwarancji ani poręczeń na rzecz innych podmiotów. 

Fundacja nie zaciągała żadnych zobowiązań finansowych. 

 

 

 

 

 



 

17. Podmiot nie przewiduje zmian w strukturze przychodów i kosztów w bieżącym roku 

obrotowym. 

 
 
 
 

Warszawa, 02.02.2010 r. 
  …………………………….                                  ………………………………………. 

   /miejscowość, data/     / podpis osoby reprezentującej podmiot/ 
 
 
 
 
                                                                                                   
   ……………………………………………                            
       /podpis osoby sporządzającej bilans/ 
                                                                                                  


