
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1476.2680.1.19

28-04-2021

01-01-2020 31-12-2020

"FUNDACJA MAŁGOSI BRAUNEK BĄDŹ"

MAZOWIECKIE M.ST. WARSZAWA

M.ST. WARSZAWA WARSZAWA

POLSKA MAZOWIECKIE

M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA

HUSARII 32

WARSZAWA 02-951 WARSZAWA

9 5 1 2 3 3 5 0 7 9 0 0 0 0 3 8 1 3 3 9



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1476.2680.1.19

01-01-2020 31-12-2020



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1476.2680.1.19

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Fundacja stosuje liniową metodę amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych, oraz ustala zasady, stawki i okresy amortyzacji, uwzględniając okres użyteczności 
ekonomicznej środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji 
środków trwałych i wartości niematerialnych następuje w miesiącu następnym po miesiącu, w 
którym przyjęto je do używania.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej, 
nieprzekraczającej granicy 10 000,00 zł amortyzuje się w sposób uproszczony (tj. w 100% w 
miesiącu oddania do użytkowania) poprzez dokonanie zbiorczych odpisów dla grup zbliżonych 
rodzajem i przeznaczeniem.

Należności

1. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
2. Należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami 
aktualizującymi ich wartość, w wysokości 100 % wartości ich należności. 

Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Wycena w kwocie wymagającej 
zapłaty wierzycielowi według stanu na dzień bilansowy skutkuje koniecznością naliczenia 
odsetek umownych lub ustawowych od zobowiązań.

Inwestycje długo i krótkoterminowe

1. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności, 
która z nich jest niższa.
2. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczane do aktywów trwałych ( z wyjątkiem 
inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne) wycenia się w cenie nabycia, 
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Wycena i prezentacja instrumentów finansowych odbywa się wg przepisów ustawy o 
rachunkowości.
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Ustalenie wyniku finansowego przebiega według następującego schematu księgowego:
1. Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” 
następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych 
przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, 
a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.
2. Jeżeli konto "wynik finansowy” wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok 
obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy” jest informacją o stracie netto.
3. Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto -
odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).
4. Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku 
(straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat.
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Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w 
art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z 
załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.
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Dane porównawcze za rok 2019 zostały poprawione w ten sposób, że:
Należności krótkoterminowe wynosiły 22 769,48 zł zamiast 17 342,19 zł
Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 19 160,76 zł zamiast 13 733,47 zł

W związku z powyższym suma bilansowa za rok 2019 wynosiła 196 773,83 zł 
zamiast 191 346,54 zł.

Powyższa zmiana dotyczy błędnego zdefiniowania konta księgowego rozrachunków z 
kontrahentami. Poprawione dane zostały wykazane w Bilansie za okres porównawczy do 2020 
roku. 
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INFORMACJA DODATKOWA  
 
 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 
 
Fundacja Małgosi Braunek „BĄDŹ” posiada status fundacji z siedzibą w Polsce, woj. 
mazowieckie. Powiat M.ST.WARSZAWA, gmina M.ST.WARSZAWA, adres Husarii 32, 02-951 
Warszawa i wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w dniu 21.03.2011 roku. 

KRS: 0000381339 
REGON:12866063 
NIP:9512335079 

 
Cele działania Fundacji: 
 

1. wspieranie projektów oraz inicjatywy dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki 
przeciwnowotworowej i edukacji onkologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zintegrowanego podejścia do leczenia chorób nowotworowych, 

2. działalność promocyjna i organizatorska, wspierająca różne, zintegrowane formy leczenia 
chorób onkologicznych, 

3. działania na rzecz poprawy dostępności różnych metod oraz standardów leczenia chorób 
nowotworowych, 

4. ochrona i promocja zdrowia w zakresie onkologii, 
5. wspieranie nauki i edukacji w zakresie onkologii, 
6. prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa i jego 

poszczególnych członków w zakresie ochrony zdrowia, 
7. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie dobroczynności. 

 
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
 
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.  
 
Przyjęty w Fundacji  rok obrotowy i podatkowy kończy się wraz z rokiem kalendarzowym i trwa od 
dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które 
wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez Fundację działalności. 
 
 
Zgodnie z par. 7 pkt. 1 Statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez : 
 

1. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w 
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, 

2. współpracę z instytucjami, organizacjami o podobnym zakresie działalności w kraju i za 
granicą, 

3. udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, warsztatach i 
podróżach studyjnych o tematyce związanej z wszechstronnym rozwojem ludzi, 

4. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, 



organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego i 
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, charytatywnej i humanitarnej, 

5. działania na rzecz propagowania zdrowia, rozwoju osobistego oraz propagowania postaw 
aktywności i odpowiedzialności, 

6. wydawanie i rozpowszechnianie materiałów związanych ze zwalczaniem chorób 
nowotworowych, 

7. realizację programów profilaktyki nowotworów i oświaty zdrowotnej, 
8. szerzenie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod leczenia i diagnostyki chorób 

nowotworowych, 
9. współpracę z krajowymi oraz zagranicznymi stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami 

prowadzącymi działalność o profilu zbliżonym do działalności Fundacji, 
10. wspieranie oraz organizacja inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy 

medycznej, sposobów leczenia, diagnostyki i rehabilitacji w zakresie onkologii. 
 
Działalność statutowa Fundacji - stanowi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 
 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 
 
Informacje i objaśnienia do bilansu 
 
Aktywa obrotowe  

Inwestycje krótkoterminowe: 
 
 - środki pieniężne  

Nota nr 1. środki pieniężne na koniec roku obrotowego 

(w złotych i groszach) 2020-12-31 

środki pieniężne w kasie 2 499,04 zł 

środki pieniężne na rachunku bankowym BGŻ 
9090 3 670,22 zł 

środki pieniężne na rachunku bankowym BGŻ 
9180 37 790,88 zł 

RAZEM 43 960,14 zł 

 
Zapasy: 

Nota nr 2. Stan zapasów Fundacji na koniec roku obrotowego 

Książka "Bądź. Holistyczne 
ścieżki zdrowia" (ilość sztuk na 
stanie magazynowym) (w złotych i groszach) 

95 szt. po cenie 19,95 zł za szt. 1 895,25 zł 

RAZEM 1 895,25 zł 

 



Fundusze własne  

Na dzień 31.12.2020 struktura Funduszy Własnych wyglądała następująco: 
 

Nota nr 3. Struktura Funduszy Własnych na koniec roku obrotowego 

(w złotych i groszach) 2020-12-31 

Fundusz statutowy na początku 
roku 

2 500,00 zł 

Zwiększenie Funduszu statutowego 
wynikiem z 2019 roku 

99 283,60 zł 

Wynik finansowy netto ze 
wszystkich działalności, z lat 
ubiegłych 0,00 zł 

Zysk (strata) netto roku bieżącego 

-44 203,01 zł 

RAZEM 57 580,59 zł 

 
Informacje i objaśnienia do Rachunku Zysków i Strat 
 
Struktura przychodów statutowych na koniec roku obrotowego: 
 

Nota nr 4. Struktura przychodów statutowych na koniec roku obrotowego 
(w złotych i groszach) 2020-12-31 

Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej 92 167,27 zł 

a) Darowizny od osób fizycznych 8 778,30 zł 

b) Darowizny od osób prawnych 7 559,50 zł 

c) Nadwyżka przychodów nad kosztami za poprzednie lata 75 829,47 zł 

Przychody z odpłatnej działalności statutowej 80 463,49 zł 

a) Kongres Medycyny Integralnej 70 223,49 zł 

b) Zdrowie dla Powiatu Piaseczyńskiego 6 840,00 zł 

c) Inne 3 400,00 zł 

RAZEM 172 630,76 zł 

 
Przychody działalności gospodarczej: 

Nota nr 5. Przychody z działalności gospodarczej na koniec roku obrotowego 

(w złotych i groszach) 2020-12-31 

Przychody z działalności 
gospodarczej 0,00 zł 

 



Struktura kosztów ogółem: 
 

Nota nr 6. Struktura kosztów ogółem na koniec roku obrotowego 

(w złotych i groszach) 2020-12-31 

Koszty nieodpłatnej działalności statutowej 44 569,19 zł 

a) Kongres Medycyny Integralnej 5 286,57 zł 

b) Akcje edukacyjne 3 125,00 zł 

c) Inne, jednorazowe 36 157,62 zł 

Koszty odpłatnej działalności statutowej 125 276,43 zł 

a) Kongres Medycyny Integralnej 100 177,29 zł 

b) Projekt "Jestem-Będę" 38,00 zł 

c) Grupa Wsparcia "Bądźmy" 4 284,00 zł 

d) Zdrowie dla Powiatu Piaseczyńskiego 12 097,14 zł 

e) Wdrożenie nowej strony internetowej 8 680,00 zł 

Koszty pozostałej działalności statutowej 14 136,45 zł 

Koszty działalności gospodarczej 0,00 zł 

Pozostałe koszty operacyjne 26 963,33 zł 

Koszty finansowe, w tym: 5 888,37 zł 

- odsetki 5 888,37 zł 

RAZEM 189 870,44 zł 
 
 

Struktura zysków (strat) Fundacji: 

Nota nr 7. Struktura zysków (strat) 

(w złotych i groszach ) 2020-12-31 

Zysk (strata) z działalności statutowej -11 351,31 zł 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 0,00 zł 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -26 963,33 zł 

Zysk (strata) z działalności finansowej -5 888,37 zł 

Wynik finansowy na całokształcie 
działalności Fundacji -44 203,01 zł 

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym 2020 nie wystąpiły. 

Wynik finansowy Fundacji za 2020 rok zwiększy koszty statutowe Fundacji roku 2021. 
 
Informacje o zatrudnieniu 
 
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników w oparciu umowy o pracę. 
W ramach realizacji zadań statutowych Fundacja zawierała umowy cywilno-prawne z osobami. 

Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym  w skład organów 
zarządzających i nadzorujących: 
 
W roku obrotowym nie wypłacono wynagrodzeń i innych świadczeń. 
 



Informacje o gwarancjach, poręczeniach, innych zobowiązaniach związanych z działalnością 
statutową: 
 
W roku obrotowym 2020 nie udzielono gwarancji, poręczeń, nie podjęto innych zobowiązań 
związanych z działalnością statutową Fundacji. 
 


