FUNDACJA „Z OTWARTYM SERCEM...”
im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara
www.fundacja.zotwartymsercem.org
ul. J. S. Pelczara 891, 34-383 Kamesznica
tel. (33) 863 74 62
fax. (33) 867 69 95

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010
Fundacja „Z otwartym sercem…” im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
1.Nazwa podmiotu:
Fundacja „Z otwartym sercem…” im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara
2.Siedziba fundacji:
ul. św. Józefa Sebastiana Pelczara 891; 34- 383 Kamesznica
3.NIP: 5532448809
4.Regon: 241178518
5.Cele statutowe fundacji:
Celem fundacji jest działalnośd dobroczynna i charytatywno – opiekuocza
poprzez:
a)udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym, obłożnie lub terminalnie chorym oraz ich
rodzinom;
b)opiece nad osobami znajdującymi się na marginesie społeczeostwa, skazanymi na samodzielne zmaganie się z chorobą, ubóstwem, wykluczeniem społecznym i patologiami;
c)wspieraniu postaw samodzielnego wychodzenia z choroby, ubóstwa, patologii i
wykluczenia ze społeczeostwa;
d)organizacji wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i chorych;
f)wspieranie działao organizacji i instytucji zajmujących się działalnośd na rzecz
niepełnosprawnych i chorych;
g)finansowaniu turnusów rehabilitacyjnych
h)finansowanie szkoleo podnoszących kwalifikacje zawodowe osób pracujących na rzecz
ludzi chorych i niepełnosprawnych;
i)wspieraniu chorych i niepełnosprawnych mieszkanek domów opieki- ze szczególnym
uwzględnieniem Placówki Całodobowej Opieki Domu Opieki im. Jana Pawła II
j) pomocy materialnej w sytuacjach losowych.
k)prowadzeniu działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób
niepełnosprawnych, chorych, wykluczonych oraz osób pracujących z nimi;
l) prowadzeniu i wspieraniu działalności formacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej i
wydawniczej, w tym organizowaniu kursów, warsztatów, seminariów i innych form
podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym przez cele;
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m)rozwijaniu kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym, kształtowaniu
różnorodnych form współpracy i wspierania osób niepełnosprawnych
o)prowadzeniu działalności charytatywnej w duchu chrześcijaoskim
p)wspieraniu działao statutowych Placówki Całodobowej Opieki Domu Opieki im. Jana Pawła
II w Kamesznicy
g)udostępnienie osobom niepełnosprawnych zaplecza fizjoterapeutycznego

6.Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U.z 2009 r. Nr 152 poz.
1223 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada
2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek
niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej
(Dz.U. z 2001r. Nr 137 poz.1539 ze zm.)
7. Księgi rachunkowe Fundacja prowadzi we własnym zakresie. Miejsce
przechowywanie ksiąg i dokumentów jest siedziba Fundacji przy ulicy Św.
Józefa Sebastiana Pelczara 891 w Kamesznicy, woj. śląskie.
8. Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu komputera. Zapisy w
księdze głównej oraz zapisy w księgach pomocniczych dokonywane są w
programie Excel.
9. Fundacja „Z otwartym sercem…” im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara jest
podatnikiem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15.02. 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych i nie osiąga przychodów z działalności
wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt. 1 tej ustawy (tj. polegającej na wytwarzaniu
wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, Spirytu sowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alko
holowych 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 inne cele określone art. 17 ust.
1b, 1e i 1f powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
10. Wszelkie dochody osiągnięte przez Fundację w roku 2010 zostaną
przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.
11. Fundacja nie posiada majątku trwałego.
12. Fundacja nie udzielała żadnych gwarancji ani poręczeo na rzecz innych
podmiotów. Fundacja nie zasięgała żadnych zobowiązao finansowych.
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13. Suma aktywów bilansu za rok 2010 wynosi:
w tym:
-środki na rachunku bankowym

16668,54

14. Suma pasywów bilansu za rok obrotowy 2010 wynosi:
w tym :
b). wynik finansowy netto za rok obrotowy 2010
/nadwyżka przychodów nad kosztami/

16668,54

15. Struktura przychodów w 2010r.:
SUMA PRZYCHODÓW OGÓŁEM

16668,54

7616,36
66.396,54

Przychody, jakie podmiot osiągnął w roku obrotowym 2010
pochodzą z następujących źródeł :
15.1. Przychody z działalności statutowej
W tym :
-darowizny od osób fizycznych
-wpłaty z tytułu 1%
-przychody z podziału zysku bilansowego za rok 2009
-inne przychody
16. Struktura kosztów w 2010 r.:
SUMA KOSZTÓW OGÓŁEM
W tym:
16.1. Koszty ogólno- administracyjne
-zużycie materiałów
-podatki i opłaty
-pozostałe koszty (koszty reklamy)

11.951,58
28.917,09
6.551,09
18.976,78

52.229,09
5.491,12
2.804,54
2.662,58
24,00

16.2. Koszty realizacji zadao statutowych
W tym:
a). działalnośd na rzecz osób niepełnosprawnych
b). na rzecz Placówki Całodobowej Opieki w Kamesznicy
c). ubogich rodzin w środowisku

KRS: 0000328892

66.396,54
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