
Informacja dodatkowa 
do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 

Fundacji Ksi dza Orione Czy my Dobro 
 

 
1. Nazwa podmiotu: Fundacja Ksi dza Orione Czy my 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 dzia alno ci statutowej: Celami statutowymi Fundacji s :  
 

1. Dzia ania na rzecz osób niepe nosprawnych. 

2. Dzia ania na rzecz osób chorych przebywaj cych w hospicjach i zak adach 

opieku czo-leczniczych. 

3. Dzia ania na rzecz osób wykluczonych spo ecznie i zagro onych wykluczeniem 

spo ecznym, a w szczególno ci pomoc: 

 osobom bezdomnym, 

 odzie y przebywaj cej w placówkach opieku czo-wychowawczych  

i resocjalizacyjnych, 

 odzie y opuszczaj cej placówki opieku czo-wychowawcze i resocjalizacyjne. 

4. Dzia alno  charytatywna. 

5. Pomoc spo eczna, a w szczególno ci pomoc osobom z niepe nosprawno ci  

intelektualn  i ich rodzinom znajduj cym si  w trudnej sytuacji yciowej  

oraz wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin.  

6. Dzia alno  wspomagaj ca nauk , edukacj , o wiat  i wychowanie. 

7. Ochrona i promocja zdrowia. 

8. Promocja i organizacja wolontariatu. 

9. Dzia ania na rzecz dzieci i m odzie y. 

6. Sprawozdanie finansowe zosta o przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (tekst jednolity Dz. U nr 76 z 2002 roku, poz. 

694, z pó niejszymi zmianami) oraz rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia  

15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci dla niektórych 

jednostek nieb cych spó kami handlowymi, nieprowadz cych dzia alno ci 

gospodarczej (Dz. U nr 137 z 2001 roku, poz. 1539 ze zm.). 



7. Ksi gi rachunkowe Fundacja prowadzi we w asnym zakresie. Miejscem 

przechowywania ksi g i dokumentów jest siedziba Fundacji przy ul. Williama  

Lindleya 12, Warszawa. 

8. Ewidencja ksi gowa prowadzona jest przy u yciu ksi gi handlowej – amerykanki  

w formie papierowej i w programie MS Office (Excel). 

9. Fundacja Ksi dza Orione Czy my 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 

osi ga przychodów z dzia alno ci wymienionej w art.17 ust. la pkt. l tej ustawy  

(tj. polegaj cej na wytwarzaniu wyrobów przemys u elektronicznego, paliwowego, 

tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a tak e pozosta ych wyrobów 

alkoholowych o zawarto ci alkoholu powy ej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych 

albo z udzia em tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami oraz nie 

dokonuje wydatków na cele inne ni  okre lone w art.17 ust.1b, 1e i 1f powo anej 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

10. Wszelkie dochody osi gni te przez fundacj  w roku 2011 zostan  przeznaczone 

wy cznie na cele statutowe. 

11. Fundacja nie posiada maj tku trwa ego. 

12. Suma aktywów bilansu za rok obrotowy 2011 wynosi: 165 486,12 PLN, w tym: 

a) rodki pieni ne w kasie                                                  7 444,21 PLN 

b) rodki na rachunkach bankowych                                                6 041,91 PLN 

    - rachunek podstawowy                                                                          3 170,88 PLN 

    - rachunek pomocniczy                                                                           2 871,03 PLN 

c) rodki na lokacie bankowej                                             152 000,00 PLN 

13. Suma pasywów bilansu za rok obrotowy 2011 wynosi: 165 486,12 PLN, w tym: 

a) Fundusz statutowy                                                                                10.000,00 PLN  

b) Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2011 

    /nadwy ka przychodów nad kosztami/                                               155 466,12 PLN  

c) Rozrachunki z dostawcami                                                                          20,00 PLN 

       

14. Struktura przychodów w 2011 r.: 

SUMA PRZYCHODÓW OGÓ EM                                                           436 776,04 PLN 

Przychody jakie podmiot osi gn  w roku obrotowym 2010 pochodz  z nast puj cych 

róde : 

14.1. Przychody z dzia alno ci statutowej          432 206,17 PLN 



 w tym: 

- darowizny od osób fizycznych i prawnych                                                230 755,24 PLN 

- wp aty z tytu u 1%                                                                                     154 907,31 PLN 

- przychody z podzia u zysku bilansowego za 2010 rok                                46 543,62 PLN 

14.2. Przychody finansowe                           4 569,87 PLN 

15. Struktura kosztów w 2011 r.: 

SUMA KOSZTÓW OGÓ EM                                            281 309,92 PLN 

w tym: 

15.1. Koszty ogólnoadministracyjne                                                           13 535,02 PLN 

- zu ycie materia ów                                   4 442,99 PLN 

- us ugi obce                  2 990,13 PLN 

- podatki i op aty                                                                                                  180,00 PLN 

- pozosta e koszty (koszty reklamy)                                                                 5 921,90 PLN 

15.2. Koszty realizacji zada  statutowych                                                267 774,90 PLN 

w tym:                                    

- Koszty dzia alno ci po ytku publicznego (dotycz cej 1%) 

- odp atnej                                                                                                  ------------------ 

- nieodp atnej                                                                                          109 749,93 PLN 

- dzia ania na rzecz dzieci i m odzie y                                                           21 600,00 PLN 

- dzia ania na rzecz osób niepe nosprawnych                                                17 362,15 PLN 

- na rzecz osób wykluczonych spo ecznie                                                       1 000,00 PLN 

- na rzecz dzieci z kenijskiej wioski Laare                                                   107 635,00 PLN 

- na rzecz chorych                                                                                             5 876,82 PLN 

- na rzecz ubogich                                                                                                500,00 PLN 

- na rzecz dzieci z Kaburugi                                                                             4 051,00 PLN 

 

 

16. Fundacja nie udziela a adnych gwarancji ani por cze  na rzecz innych podmiotów. 

Fundacja nie zaci ga a adnych zobowi za  finansowych. 

 

 

 

 

 



 

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

obrotowym. 

 
 
 
 

Warszawa, 20.01.2012 r. 
  …………………………….                                  ………………………………………. 

   /miejscowo , data/     / podpis osoby reprezentuj cej podmiot/ 
 
 
 
 
                                                                                                   
   ……………………………………………                            
       /podpis osoby sporz dzaj cej bilans/ 
 
                                                                                                                                                                        
 
                                                         Podpisy pozosta ych cz onków zarz du Fundacji: 
 

                                                                                                                                                                                                               
Ryszard Siwi ski   ………………………….............................. 

 
                                                                                                    

Pawe elichowski ……………………………………………. 
 
                                                                                                   

Ewa wi  ……………………………………………………… 
 

 
 
 
 


