
Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Fundacja nie udziela zaliczek ani kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Suma aktywów bilansu za 2020 wynosi: 1.249.142,63 zł

w tym:

a) środki trwałe - wartość netto 0,00 zł

   wartość początkowa ŚT  8.968,97 zł

   zwiększenia w ciągu roku ŚT  0,00 zł

  dotychczasowe umorzenie  8.968,97 zł

b) należności i roszczenia  0,00 zł

c) inwestycje krótkoterm.   1.247.802,24 zł

w tym:

  - środ.pienięż.w kasie     6.598,67  zł

  - środ.na rach.bankowych       1.241.203,57 zł

rach.podstaw. – Bank Pekao S.A.- 656.008,58 zł
rach.pomoc.1 – Bank Pekao S.A.-   77.275,37 zł
rach.pomoc.2 – Bank Pekao S.A.- 251.877,72 zł
rach.pomoc.3 – Bank Pekao S.A.-   20.429,43 zł
rach.pomoc.4 - Bank Pekao S.A. -       100,00 zł
rach.walut./EURO/ - Bank Pekao S.A. -  456,36 zł
rach.bieżący – BNP Paribas Bank Polska S.A.- 128.682,44 zł
rach.pomoc.1 – BNP Paribas Bank Polska S.A.- 0,00 zł
rach.pomoc.2 – BNP Paribas Bank Polska S.A.- 0,00 zł
rach.walut./EURO/ - BNP Paribas Bank Polska S.A.- 98.944,27 zł                         
rach.walut./GBP/ - BNP Paribas Bank Polska S.A.-  4.332,82 zł
rach.walut./USD/ - BNP Paribas Bank Polska S.A.- 3.096,58 zł

      - środ.pienięż.na lokat.terminow.  0,00 zł

      - środ.pienięż.w drodze  0,00 zł

d) krótkoterm.rozlicz.międzyokresowe kosztów 1.340,39 zł

- abonam.za miejsce na serwerze w okresie 01.01.21-02.11.21-  412,47 zł

- abonam.na ulepszenia w 2021 r.- prog.Rewizor GT-  67,70 zł

- abonam.na ulepszenia w 2021 r.- prog.Gratyfikant GT-  38,50 zł

- opł.za domenę czynmydobro.pl w okresie 01.01.21-15.08.21-  91,54 zł
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- prenum.czasopisma "Ubezp.i Prawo Pracy 2021"- 378,00 zł

- 2 licencje programu Druki Gofin na 2021- 276,00 zł

- abonam.telefoniczny za okres 01.01.21-24.01.21 - 76,18 zł

Suma pasywów bilansu za 2020 r. wynosi: 1.249.142,63 zł

w tym:

a) fundusz statutowy 10.000,00 zł

b) zysk z lat ubiegłych 1.018.335,15 zł

c) zysk z roku bieżącego (netto)  219.440,48 zł

d) zobowiązania krótkoterminowe wobec kontrahenta 1.367,00 zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody działalności statutowej razem:                                                                      3.054.531,14 zł

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego                                       3.020.899,19 zł
w tym:

- przychody z darowizn od osób fizycznych i prawnych                                                      2.497.132,04 zł

- przychody z 1 % podatku dochodowego                                                                             523.767,15 zł

2. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                    25.480,17 zł
3. Przychody finansowe                                                                                                      8.151,78 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej razem:                                                   2.835.090,66 zł

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego                     2.759.973,00 zł

wg działań:

- na rzecz osób niepełnosprawnych                                                    155.774,16 zł

- na rzecz osób chorych                                                                      102.375,03 zł

- na rzecz dzieci i młodzieży                                                             1.601.663,30 zł

- na rzecz osób wykluczonych społecznie

i zagrożonych wykluczeniem społecznym                                              15.559,28 zł

- na działalność charytatywną                                                               770.967,97 zł

- na pomoc społeczną                                                                            33.690,05 zł

- na działalność wspomagającą naukę,

edukację, oświatę i wychowanie                                                            55.427,24 zł

- na promocję i organizację wolontariatu                                                       0,00 zł

- na pozostałą działalność statutową                                                     24.515,97 zł

       2. Koszty administracyjne                                                                              75.117,66 zł

- amortyzacja                                                                                                                  0,00 zł
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- zużycie materiałów i energii                                                                                      4.061,63 zł

- usługi obce                                                                                                            13.446,12 zł

- podatki i opłaty                                                                                                             0,00 zł

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                            45.142,44 zł

- pozostałe koszty (reklama)                                                                                    12.467,47 zł

        3. Pozostałe koszty operacyjne                                                                            0,00 zł

        4. Koszty finansowe                                                                                             0,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro wynosi 10.000,00 zł i nie uległ zmianie. Fundusz statutowy składa się ze środków
funduszu założycielskiego.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. wynoszą:                                   523.767,15 zł

Koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. wynoszą                     392.919,04 zł     

 

Rodzaje działań finansowanych z 1%:

- na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                      108.477,64 zł

- na rzecz osób chorych                                                                                                          96.319,80 zł

- na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym                   9.154,99 zł

- na rzecz dzieci i młodzieży                                                                                                   11.837,09 zł

- pomoc społeczna                                                                                                                 18.108,31 zł

- działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie                                         2.317,03 zł

- działalność charytatywna                                                                                                     95.255,19 zł

- promocja i organizacja wolontariatu                                                                                            0,00 zł

- pozostałe działania statutowe                                                                                              51.448,99 zł

     

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

1. Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro sporządza sprawozdanie wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.

2. Na podstawie art. 31zo ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn.zm.),
Fundacja została zwolniona z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Łączna wartość
uzyskanego zwolnienia wyniosła 23.230,17 zł.
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Data sporządzenia: 2021-06-18

Data zatwierdzenia: 2021-09-28

Agnieszka Bryła
Ks. Janusz Nowak FDP 
Ks. Antoni Wita FDP 
Ada Pieniążek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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