
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 01.01.2020 – 31.12.2020

FUNDACJI LUDZIE I MEDYCYNA

ADRES:

Ul. Barska 11/13/16

02-315

Warszawa

REGON: 38196530500000 

NIP:7010895479

KRS: 0000760954

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Fundacji Ludzie i Medycyna

Za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.



I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Fundacja Ludzie i Medycyna

Siedziba: Polska, woj. mazowieckie, 02-315, Warszawa, ul. Barska 11/13/16. 

Nr  tel.: 511 143 135; e-mail: aniacharko@gmail.com, ania.charko@ludzieimedycyna.pl

Numer NIP: 7010895479

Numer REGON: 38196530500000

Organ rejestrowy: Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000760954

Data rejestracji: 05.12.2018 r.

Cele statutowe Fundacji: 

1. Fundacja działa w obszarze zdrowia psychofizycznego, obejmującego całość aktywności człowieka, które  

mają wpływ na jego dobrostan psychiczny i fizyczny, rozumiany zawsze jako całość: pełne zdrowie.

2. Celami fundacji są:

1. Działalność naukowo-badawcza w zakresie wiedzy o zdrowiu psychofizycznym.

2. Ochrona zdrowia psychofizycznego i promocja zdrowego stylu życia.

3. Popularyzowanie wiedzy naukowej na temat zdrowia psychofizycznego. 

4. Budowanie i moderowanie dialogu pomiędzy wszystkimi interesariuszami w obszarze zdrowia 

psychofizycznego.

5. Oferowanie wsparcia w zakresie zdrowia psychofizycznego dla różnorodnych grup odbiorców 

indywidualnych (pacjenci, lekarze, psycholodzy i inni) oraz organizacji publicznych i prywatnych.

Członkowie Zarządu: Anna Charko, Szymon Drobniak, Alicja Sekret, Robert Statkiewicz

2. Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.

3. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej

się  przewidzieć  przyszłości.  Nie  istnieją  okoliczności  wskazujące  na  zagrożenie  kontynuowania  przez  nią

działalności.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 

Fundacja Ludzie i Medycyna prowadzi księgi rachunkowe organizacji we własnym zakresie. Ewidencja księgowa

prowadzona jest w programie SAGE Symfonia.

Fundacja  w  roku  2020 nie  zatrudniała  pracowników,  zlecała  prace  na  podstawie  umów  cywilnoprawnych.

Organizacja w większości swoje funkcjonowanie opierała na pracy społecznej członków i wolontariacie.  

Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej i gospodarczej.

Wynik  finansowy  ustalony  jest  z  uwzględnieniem  wyodrębnienia  rodzajów  działań  określonych  w  ustawie  o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie  finansowe zostało  przygotowane zgodnie z  przepisami  ustawy z  dnia 29 września 1994 roku o

rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami).

Organizacja  posiada  tylko  środki  finansowe  w  walucie  polskiej  i  wycenia  je  według  wartości  nominalnej.

Wyposażenie  wyceniane  jest  wg nominalnych  cen  zakupu.  W ewidencji  wyposażenia  ujmowane  są  obiekty  o

wartości powyżej 1000 zł.

II. INFORMACJA DODATKOWA

1. Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub

zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 

2. Fundacja  nie  udziela  kredytów  członkom organów administrujących,  zarządzających  i  nadzorujących,  a  także

zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. Organizacja nie posiada

udziałów i akcji.

3. Na majątek organizacji składają się: 

4. 1) Aktywa trwałe 0,00 zł

- wartości niematerialne i prawne 0,00 zł

- rzeczowe aktywa trwałe 0,00 zł

- należności długoterminowe 0,00 zł
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- inwestycje długoterminowe 0,00 zł

- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł

2) Aktywa obrotowe

- zapasy 0,00 zł

- należności krótkoterminowe 0,00 zł

- inwestycje krótkoterminowe (na rachunku bankowym)             20.426,35 zł

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł

3) Pasywa – Fundusz Własny

- fundusz statutowy 1000,00 zł

- pozostałe fundusze 0,00 zł

- zysk (strata) z lat ubiegłych -946,36 zł

- zysk (strata) netto 372,71 zł

4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy

- rezerwy na zobowiązania 0,00 zł

- zobowiązania długoterminowe 0,00 zł

- zobowiązania krótkoterminowe 0,00 zł

- rozliczenia międzyokresowe (środki z dotacji Sektor 3.0 przeznaczone 

na realizację projektu Pacjenci pacjentom)                                         20 000 zł

Suma bilansowa za 2020 rok wynosi 20.426,35 zł

5. Stowarzyszenie/Fundacja  nie  uzyskało/a  dotacji  ze  środków  publicznych.  Przychody  pochodziły  z  bezzwrotnej

pomocy zagranicznej – na 2020 były to kwoty  13 538,69 zł (Ze środków Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę) +

29.818,78 zł  (ze  środków Funduszu Rozowoju  Społeczeństwa Informacyjnego) (pozostałe  środki,  tj.  20 000 zł

stanowią kwotę przychodów przyszłych okresów – 2021 r.) 

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł: 

- darowizna osoby fizycznej 1.771, 82 zł

- dotacja z bezzwrotnej pomocy zagranicznej 43.357,47 zł

- działalność odpłatna pożytku publicznego 0,00 zł

Razem przychody 45.129,29 zł

6. Informacje o strukturze kosztów

- działalność statutowa pożytku publicznego – nieodpłatna 990,40 zł

- działaność statutowa pożytku publicznego – nieodpłatna: projekty:

- Rozmawianie o śmierci cię nie zabije                       13 538,69 zł

- Pacjenci pacjentom                                                                29.818,78 zł

- działalność statutowa pożytku publicznego – odpłatna 0,00 zł

- koszty finansowe 7,04 zł

- działalność administracyjna 401,67 zł

Razem koszty 44.756,58 zł

Koszty związane są z działalnością w ramach projektów: „Kartki na złe okoliczności”, „Rozmawianie o śmierci cię

nie  zabije”,  „Pacjenci  pacjentom”,  a  także  pozostałej  działalności  statutowej  Fundacji:  prowadzenia  bloga  i

podcastu.  Odbiorcami  tych  działań  są  osoby  chorujące  somatycznie,  ich  bliscy  oraz  profesjonaliści  opieki

zdrowotnej (psychologowie, terapeuci, lekarze).

7. Fundacja posiada fundusz statutowy w wysokości 1000,00 zł. 

8. Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego 

9. Wynik finansowy za 2020 rok wyniósł 372,71 zł. 

Data sporządzenia: 25.02.2021


