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INFORMACJA DODATKOWA 

do sprawozdania finansowego Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro 

za rok obrotowy 2014 tj. od dnia 01 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 
 

 
 
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. Numer KRS 0000 28 27 96 

6. 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. 

7. Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.). Fundacja Księdza 

Orione Czyńmy Dobro będąca jednostką mikro (art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości) 

sporządziła sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla 

jednostek mikro wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości tj.  

z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 

ustawy o rachunkowości. 

8. Księgi rachunkowe Fundacja prowadzi we własnym zakresie. Miejscem przechowywania ksiąg  

i dokumentów jest siedziba Fundacji przy ul. Williama Lindleya 12, Warszawa. 

9. Ewidencja księgowa prowadzona jest w programie księgowym Rewizor GT. 
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10. Metody wyceny aktywów i pasywów:  

1) Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej wynikającej z faktury nabycia lub 

sprzedaży lub innego dokumentu wewnętrznego,  

2) Środki pieniężne i pozostałe aktywa finansowe wycenia się w wartości nominalnej, 

3) Kapitał (fundusz) własny wycenia się w wartości nominalnej, 

4) Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 

11. Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro jest podatnikiem, o którym mowa w art. 17 ust. l pkt. 6c 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 

ze zm.) i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art.17 ust. la pkt. l tej ustawy 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. 

12. Wszelkie dochody osiągnięte przez fundację w roku 2014 zostaną przeznaczone wyłącznie na cele 

statutowe. 

13. Fundacja nie posiada majątku trwałego. 

 

14. Suma AKTYWÓW BILANSU za rok obrotowy 2014 wynosi                           181 153,33 PLN 

w tym: 

a) środki pieniężne w kasie                                                                           11 469,60 PLN 

b) środki na rachunkach bankowych                                                         118 007,23 PLN 

- rachunek podstawowy – Bank Pekao S.A.                                                                          67 092,96 PLN 

- rachunek pomocniczy 1 – Bank Pekao S.A.                                                                    28 605,94 PLN 

- rachunek pomocniczy 2 – Bank Pekao S.A.                                                                     8 129,29 PLN 

- rachunek bieżący – Raiffeisen Bank Polska S.A.                                                             12 694,64 PLN 

- rachunek pomocniczy – Raiffeisen Bank Polska S.A.                                                        1 400,00 PLN 

- rachunek walutowy /EURO/ - Raiffeisen Polska S.A.                                                             84,40 PLN 

      c) środki na lokacie bankowej                                                                          51 000,00 PLN 

d) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                   676,50 PLN 

 

15. Suma PASYWÓW BILANSU za rok obrotowy 2014 wynosi                            181 153,33 PLN 

 w tym: 

a) Fundusz statutowy                                                                                                        10.000,00 PLN  

b) Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2014  

     nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)                                               165 553,33 PLN  

      c) Zobowiązania                                                                                                                    5 600,00 PLN 

 

Zobowiązania dotyczą płatności za rehabilitację Podopiecznych Fundacji. Zobowiązania zostały 

uregulowane w styczniu 2015 roku. 
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16. STRUKTURA PRZYCHODÓW W ROKU 2014: 

      SUMA PRZYCHODÓW OGÓŁEM                                                                                1 515 206,83 PLN 

Przychody jakie podmiot osiągnął w roku obrotowym 2014 pochodzą z następujących źródeł: 

16.1. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ                                             1 509 115,35 PLN   

         PRZYCHODY Z NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO    1 509 115,35 PLN                       

         w tym:                                                                                             

       - przychody z tytułu darowizn od osób fizycznych i prawnych                                          897 991,33 PLN 

       - przychody z tytułu 1% podatku dochodowego                                                                 335 196,76 PLN 

       - przychody z podziału zysku bilansowego za rok 2013                                                     275 927,26 PLN 

16.2. PRZYCHODY FINANSOWE                                                                 6 091,48 PLN 

 

17. STRUKTURA KOSZTÓW W ROKU 2014 

KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:                         

SUMA KOSZTÓW OGÓŁEM                                                                      1 349 653,50 PLN 

      w tym: 

KOSZTY NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO      1 349 653,50 PLN 

a) Zużycie materiałów                                                                                               8 339,29 PLN 

b) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                 123 378,30 PLN 

c) Pozostałe koszty                                                                                                            1 217 935,91 PLN 

w tym: 

      - koszty działalności pożytku publicznego dotyczącej 1%                                                  297 295,39 PLN       

- działania na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce i na Ukrainie                                             14 874,00 PLN                     

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                        62 425,02 PLN                     

- działania na rzecz dzieci z Kenii z wioski Laare                                                               719 940,30 PLN   

- działania na rzecz osób wykluczonych społecznie                                                                5 000,00 PLN                    

- działania na rzecz osób chorych                                                                                          11 822,61 PLN    

- działania wspomagające edukację                                                                                       13 128,04 PLN      

- promocja i organizacja wolontariatu                                                                                     9 040,05 PLN 

- działalność charytatywno-opiekuńcza                                                                                 53 500,00 PLN 

- pomoc społeczna (pomoc dla rodziny osieroconej)                                                               2 113,00 PLN                    

- usługi obce                             17 614,32 PLN 

- podatki i opłaty                                                                                                                         150,00 PLN 

      - koszty reklamy                                                                                                                     11 033,18 PLN 

 

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

zaciągała żadnych zobowiązań finansowych. 
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19. Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 

Fundację Księdza Orione Czyńmy Dobro w latach następnych. Na chwilę obecną nie istnieją żadne 

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności statutowej. Obecnie Fundacja 

Księdza Orione Czyńmy Dobro realizuje 73. projekty, w tym ponad 40. projektów indywidualnych, 

10. misyjnych i 2. humanitarne. Pomoc dociera do wielu potrzebujących w kraju i za granicą. Liczba 

projektów z roku na rok wykazuje tendencję wzrostową. 

 
 
 
 
      Warszawa, 24.02.2015 r. 
  …………………………….                                                     
          /miejscowość, data/     
 

 
 
 
 
………………………………………… 
  /podpis osoby sporządzającej bilans/ 
   ……………………………………………                            
       /podpis osoby sporządzającej bilans/ 
 
                                                                                                                                                                        
 
                                                         Podpisy pozostałych członków zarządu Fundacji: 
 

                                                                                                                                                              
Robert Branicki   ………………………….............................. 

 
                                                                                                    

Kazimierz Poręba ……………………………………………. 
 
                                                                                                   

Ewa Świć ……………………………………………………… 


