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 udzieliła gwarancji ani poręczeń. Nie posiada również zobowiązań warunkowych ani zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych.
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 w roku 2020 nie udzielała kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
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
Struktura zrealizowanych przychdów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych
statutem
1. Przychody z działalności statutowej ,w tym darowizny pieniężne,wpłaty 1% na OPP oraz na
odpłatną działalność pożytku
2.Pozostałe przychody, w tym umorzone zobowiązania i inne przychody
3. Przychody finansowe, w tym odsetki od rachunków bankowych, odsetki pozostałe

Stan na
31.12.2018

Stan na
31.12.2019

225 284,55

855 040,08

0,00
0,00

0,00
0,00

4.Przychody z działalności gospodarczej, w tym przychody ze sprzedaży usług i materiałów i towarów 280 925,98

215 775,14

SUMA

1 070 819,83

506 210,53

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
1. Koszty podstawowej działalności statutowej (realizacja zadań statutowych -projektów) wyniosły na dzień 31.12.2020 (446 278,31),
Nowoczesne terapie onkologiczne-Onkoedukacja (0,00), Hematologia (34 871,60), Prosta Historia (0,00), Pozostałe nie związane z
projektem (12 803,48), Projekt P-17/Edukacja Onkologiczna (9 577,46), Mundur Nie Zbroja (0,00) Zumba (0,00), Maraton Prostata/Pan
Prostata (25 749,24), Klub Pacjenta (6 837,29), koszty finansowane z 1% (38 099,30), Konferencja Szpiczak Mnogi (0,00), HER 2plus (40
730,43), Projekt TWÓJ STYL (0,00), Zdrowy Styl Życia (5 121,11), Nowoczesna Diagnostyka (3 546,66), ABC Pacjenta PBL (14
730,64), Prostata 2020 (34 551,65), BMS AntyOnkoCovid (33 169,12), Liczy się czas w raku płuca (9 185,65), BreastFit Philips (99
705,39), Purella Pomaga (600,00), AllCan (44 334,00), Prostata 10/10 (23 637,29), HER 2- (9 028,00)
2. Koszty administarcyjne na dzień 31.12.2020 (203 475,86) na tę sumę złożyły się koszty ogólne z działalność gospodarcza (183 368,58),
Koszty Zarządu (19 997,24), Koszty sprzedaży towarów (0,00)
3. Koszty finansowe (odsetki i inne koszty finansowe) wyniosły (107,00)
4. Koszty operacyjne, w tym pozostałe koszty operacyjne (3,04)
SUMA : 649 754,17
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy
31.12.2020

Stan na 31.12.2019

Zwiększenie

Zmniejszenie

Stan na

Fundusz założycielski
500,00

2 500,00

2

Fundusz Statutowy
936,52

45 936,52

45

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-06

Wynik finansowy lat poprzednich
426,15
SUMA
426,15

142 233,69

346 926,15

142 233,69

346 926,15

144 733,69
144 733,69

344
344

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 i koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznbych oraz sposoby
wydatkowania tych środków
Przychody z tytułu 1%
Koszty kampanii 1%
Wydatkowanie środków 1%
- Realizacja zadań statutowych
- Administracja (dot. działań statutowych)

Stan na
31.12.2019
37 027,09
0,00
15 891,76
15 891,76
0,00

Stan na
31.12.2020
44 283,59
38 099,30
38 099,30
0,00

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
Fundacja Onkocafe-Razem Lepiej nie objęła w roku sprawozdawczym udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego oraz nie nabyła
nieruchomości oraz pozostałych środków trwałych.
Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.
Objaśnienia do bilansu Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz stanów i tytułów
zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia: Wartość netto majątku trwałego na 31.12.2020 r. wyniosła 0,00 zł. Umorzenie-amortyzacja
i wartość netto środków trwałych nie wystąpiła . Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2020 r. wyniosła 0,00 zł.
Umorzenie-amortyzacja i wartość netto wartości niematerialnych i prawnych- nie wystąpiło. Środek trwały – Fundacja nie posiada środków
trwałych amortyzowanych. Dane o inwestycjach długoterminowych- Fundacja nie posiada inwestycji długoterminowych.

Data sporządzenia: 2021-06-25
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Małgorzata Leszczyńska

Anna Kupiecka

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-06

