
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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
 
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.  
 
Przyjęty w Fundacji  rok obrotowy i podatkowy kończy się wraz z rokiem kalendarzowym i trwa od 
dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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) 2021-12-31 

środki pieniężne w kasie 2 618,04 zł 

środki pieniężne na rachunku bankowym 
BNP Paribas 9090 15 895,86 zł 

środki pieniężne na rachunku bankowym 
BNP Paribas 9180 20,13 zł 

RAZEM 18 534,03 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) 

85 szt. po cenie 19,95 zł za szt. 1 695,75 zł 

Suplement diety 
PROTECTIVAL (w złotych i groszach) 

48 szt. po cenie 200 zł za szt. 9 600,00 zł 

RAZEM 11 295,75 zł 
 



Fundusze własne  

Na dzień 31.12.2021 struktura Funduszy Własnych wyglądała następująco: 
 

Nota nr 3. Struktura Funduszy Własnych na koniec roku obrotowego 

(w złotych i groszach) 2021-12-31 

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 

-71 333,39 zł 

RAZEM 30 450,21 zł 
 
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 posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji 
i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania 
finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.   

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;  

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

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;  

Aktywa obrotowe w pozycji „Należności krótkoterminowe” informują o należnościach z tytułu 
sprzedaży usług zapłacone w następnym roku, na podstawie uzgodnionych warunków z 
kontrahentami. W pozycji zobowiązania ujęte są zakupy materiałów i usług zapłacone w następnym 
roku. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią zaliczki zapłacone dotyczące przychodów 
następnego roku.    
 



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) 2021-12-31 

Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej 44 277,32 zł 

a) Darowizny od osób fizycznych 19 662,72 zł 

b) Darowizny od osób prawnych 1 353,60 zł 

c) Nadwyżka przychodów nad kosztami za 
poprzednie lata 0,00 zł 

d) Przychód z tyt. 1% pdof 23 261,00 zł 

Przychody z odpłatnej działalności statutowej 1 750,00 zł 

a) Kongres Medycyny Integralnej 1 750,00 zł 

b) Zdrowie dla Powiatu Piaseczyńskiego 0,00 zł 

c) Inne 0,00 zł 

Pozostałe przychody operacyjne 10 047,76 zł 

RAZEM 56 075,08 zł 

 
Przychody działalności gospodarczej: 

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

(w złotych i groszach) 2021-12-31 

Przychody z działalności 
gospodarczej 73 890,00 zł 

 
Struktura kosztów ogółem: 

 
Nota nr 6. Struktura kosztów ogółem na koniec roku obrotowego 

(w złotych i groszach) 2021-12-31 

Koszty nieodpłatnej działalności statutowej 114 105,15 zł 

a) Kongres Medycyny Integralnej 7 247,64 zł 

b) Akcje edukacyjne 0,00 zł 

c) Inne, jednorazowe 67 589,69 zł 

d) Wernisaż "Jestem i Będę" 39 267,82 zł 

Koszty odpłatnej działalności statutowej 2 828,61 zł 

a) Kongres Medycyny Integralnej 1 750,61 zł 

b) Projekt "Jestem-Będę" 615,00 zł 

c) Grupa Wsparcia "Bądźmy" 0,00 zł 

d) Zdrowie dla Powiatu Piaseczyńskiego 463,00 zł 

Koszty pozostałej działalności statutowej 57 219,30 zł 

Koszty działalności gospodarczej 20 611,98 zł 

Pozostałe koszty operacyjne 1 482,27 zł 

Koszty finansowe, w tym: 5 051,00 zł 

- odsetki 5 051,00 zł 

RAZEM 201 298,31 zł 
 

 



Struktura zysków (strat) Fundacji: 

Nota nr 7. Struktura zysków (strat) 

(w złotych i groszach ) 2021-12-31 

Zysk (strata) z działalności statutowej -128 125,90 zł 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 53 278,02 zł 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 565,49 zł 

Zysk (strata) z działalności finansowej -5 051,00 zł 

Wynik finansowy na całokształcie 
działalności Fundacji -71 333,39 zł 

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym 2021 nie wystąpiły. 

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;   

Fundacja uzyskała dochód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 
23.540,00 zł.  Kwota z tego dochodu została w całości przeznaczona na sfinansowanie projektu 
„Wernisaż Jestem i Będę”. 

Wynik finansowy Fundacji za 2021 rok zwiększy koszty statutowe Fundacji roku 2022 w 
kwocie 71.333,39 zł. 
 
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 2021 nie udzielono gwarancji, poręczeń, nie podjęto innych zobowiązań 
związanych z działalnością statutową Fundacji. 
 
Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki. 

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i prawnych, które przeznaczyła na 
działania statutowe. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia 
całego sprawozdania finansowego.   


