
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja MY Pacjenci 
 

 

 
Sprawozdanie finansowe  

za 2013 rok 



Fundacja My Pacjenci REGON: 146134960

ul. Łabędzia 61 na dzień 31.12.2013 NIP: 9522119578

04-806 Warszawa

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

1 2 31.12.2012 31.12.2013 1 2 31.12.2012 31.12.2013

A Aktywa trwałe -                          -                          A Fundusze własne -                          11 857,15              

I
Wartości niematerialne i 

prawne
-                          -                          I Fundusz statutowy -                          -                          

II Rzeczowe aktywa trwałe -                          -                          II Fundusz z aktualizacji wyceny -                          -                          

III Należności długoterminowe -                          -                          III
Wynik finansowy netto za rok 

obrotowy
-                          11 857,15              

IV Inwestycje długoterminowe -                          -                          1
Nadwyżka przychodów nad kosztami 

(wielkość dodatnia)
-                          11 857,15              

V
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
-                          -                          2

Nadwyżka kosztów nad przychodami 

(wielkość ujemna)
-                          -                          

B Aktywa obrotowe -                          11 853,81              B
Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania
-                          12,16                     

I
Zapasy rzeczowych aktywów 

obrotowych
-                          -                          I

Zobowiązania długoterminowe 

z tytułu kredytów i pożyczek
-                          -                          

II
Zobowiązania krótkoterminowe 

i fundusze specjalne
-                          12,16                     

1 Kredyty i pożyczki -                          -                          

2 Inne zobowiązania -                          12,16                     

3 Fundusze specjalne -                          -                          

III Inwestycje krótkoterminowe -                          11 853,81              III Rezerwy na zobowiązania -                          -                          

1 Środki pieniężne -                          11 853,81              IV Rozliczenia międzyokresowe -                          -                          

2 Pozostałe aktywa finansowe -                          -                          1
Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów
-                          -                          

C
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
-                          15,50                     2

Inne rozliczenia 

międzyokresowe
-                          -                          

Suma bilansowa -                          11 869,31              Suma bilansowa -                          11 869,31              -       

Data sporządzenia 29.03.2014 ________________________ _________________________ _______________________________

Ewa Borek Jolanta Marzenna Gruhn Marzena Borycka

Prezes Zarządu Członek Zarządu Osoba odpowiedzialna za księgi rachunkowe

_________________________

Joanna Turkiewicz

Członek Zarządu

BILANS

Stan na Stan na 

II Należności krótkoterminowe -                          -                          



Fundacja My Pacjenci REGON: 146134960

ul. Łabędzia 61 NIP: 9522119578

04-806 Warszawa

Rachunek wyników za okes od 01.01.2013 do 31.12.2013

 Kwota za rok poprzedni  Kwota za rok obrotowy 

2012 rok 2013 rok

A. Przychody z działalności statutowej -                           62 090,00               

I. Składki brutto określone statutem -                           

II. Inne przychody określone statutem 62 090,00               

B. Koszty realizacji zadań statutowych 44 372,68               

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) -                           17 717,32               

D. Koszty administracyjne -                           5 860,17                 

1 Zużycie materiałów i energii 49,40                      

2 Usługi obce 89,77                      

3 Podatki i opłaty 221,00                    

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 500,00                 

5 Amortyzacja -                           

6 Pozostałe -                           

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) -                           

F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) -                           

G. Przychody finansowe -                           

H. Koszty finansowe

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-

F+G-H) -                           11 857,15               

J. Zyski i straty nadzwyczajne -                           -                           

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

K. Wynik finansowy ogółem (I+J) -                           11 857,15               

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 11 857,15               

Data sporządzenia: 29.03.2014

_____________________________                                                                      ________________________ ___________________

Ewa Borek                                                                                                                     Jolanta Marzenna Gruhn Marzena Borycka

Prezes Zarządu                                                                                                            Członek Zarządu Osoba odpowiedzialna

za księgi rachunkowe

                                                                                                                                          _________________________

                                                                                                                                        Joanna Turkiewicz

                                                                                                                                        Członek Zarządu

WyszczególnieniePozycja

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)
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Informacja dodatkowa stanowi załącznik do bilansu na dzień 31.12.2013 oraz do rachunku 

wyników za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013. 
 

1. Dane identyfikujące Fundację 

a. Nazwa i siedziba Fundacji 

Fundacja My Pacjenci 

ul. Łabędzia 61, 04-806 Warszawa 

b. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym 

Siedziba sądu:  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Data:   14.05.2012 

Numer rejestru:  0000420212 

c. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

d. Fundacja ustanowiona jest w celu prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości, 

standardów i dostępności usług zdrowotnych w Polsce oraz edukacji i promocji 

zdrowia, a w szczególności: 

i. Budowania świadomości społecznej na rzecz podejmowania decyzji w 

ochronie zdrowia, 

ii. Promowania najlepszych rozwiązań, praktyk i standardów w ochronie 

zdrowia, 

iii. Wspierania i wskazywania rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia, 

zapewniających polskim pacjentom dostęp do innowacyjnych terapii i opieki 

medycznej, 

iv. Wspierania i wskazywania rozwiązań systemowych polegających na 

optymalizacji i racjonalizacji wykorzystywania publicznych środków na 

ochronę zdrowia, 

v. Budowania platform porozumienia i współpracy pomiędzy różnymi sektorami 

działającymi na rzecz tworzenia nowoczesnego, sprawnego i wydolnego 

systemu ochrony zdrowia, 

vi. Budowania współpracy i komunikacji pomiędzy pacjentami, rodzinami osób 

chorych, środowiskiem medycznym, świadczeniodawcami, ekspertami, 

administracja państwową, samorządami i mediami, 

vii. Zwiększania partycypacji środowisk pacjenckich w procesie konsultacji 

społecznych i podejmowania decyzji w ochronie zdrowia, 

viii.  Zwiększania aktywności społeczności lokalnych w obszarze poprawy 

jakości, standardów i dostępności usług zdrowotnych. 

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 

2013 r. 

3. Założenie kontynuacji działania 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania w dającej 

się przewidzieć przyszłości. 

Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Fundację 

działalności. 

4. Znaczące zasady rachunkowości 

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości: 

a. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących 

działalności gospodarczej, Dz. U. nr 137, poz. 1539 z 2001 r. 

Przyjęte przez Fundację zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły. 
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b. Przychody i koszty 

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, 

którego dotyczą, niezależnie od terminy otrzymania lub dokonania płatności. 

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 

Przychody ze sprzedaży usług o okresie krótszym niż 6 miesięcy ujmowane są w 

momencie zakończenia wykonania usługi. 

c. Trwała utrata wartości aktywów 

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na 

trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeżeli takie dowody istnieją, 

ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje 

się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między 

wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty 

wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki 

uprzedniego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to 

strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na 

rachunek zysków i strat. 

d. Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i 

zobowiązania finansowe 

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień 

prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, 

zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów 

finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. 

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. 

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich 

powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla 

danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień. 

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia 

się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez 

Narodowy Bank Polski. 

 

5. Fundusze własne 

Nadwyżka przychodów zrealizowanych nad poniesionymi kosztami w roku 2013 wyniosła 

11.857,15 zł, kwota ta stanowi wartość funduszu własnego Fundacji. Środki te są 

przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji w następnych okresach. 

6. Struktura zrealizowanych przychodów 

 

Przychody z działalności statutowej  PLN  

Dofinansowanie - Grant Szwajcarsko-Polski     52 290,00     

Wpływy z odpłatnej działalności przeznaczone na finansowanie działań służących 

realizacji celów Fundacji       9 800,00     

Razem   62 090,00     
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7. Struktura poniesionych kosztów 

 

Poniesione koszty  PLN  

Koszty realizacji zadań statutowych     44 372,68     

Koszty administracyjne w tym:       5 860,17     

Zużycie materiałów i energii          49,40     

Usługi obce          89,77     

podatki i opłaty        221,00     

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia     5 500,00     

Razem   50 232,85     

 

 

8. Uzgodnienie wartości różnicy zwiększającej przychody roku następnego do wartości 

dochodów wykazanych w deklaracji podatkowej CIT. 

 

Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)    11 857,15     

Wydatki, które nie są kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu, nie 

są wykazane w deklaracji CIT-8      44 362,68     

Wydatki sfinansowane z dotacji budżetowych i zagranicznych (Grant 

Szwajcarsko-Polski)    44 362,68     

Dochody wykazane w deklaracji podatkowej CIT-8    56 219,83     

 

9. Fundacja nie udzielała gwarancji oraz poręczeń. W dniu 31.12.2013 wartość zobowiązań 

krótkoterminowych wynosiła 12,16 zł. Fundacja nie zaciągała zobowiązań długoterminowych. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________   ______________________ 

Ewa Borek     Marzena Borycka 

Prezes Zarządu     Osoba odpowiedzialna za księgi rachunkowe 

 

 

 

 

 

______________________ 

Jolanta Marzenna Gruhn 

Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Joanna Turkiewicz 

Członek Zarządu 
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