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    WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA 
 

Fundacja jest zarejestrowana pod numerem KRS 470769 wpisem z dnia 19.07.2013 do 
Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych 
i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz w rejestrze 
Przedsiębiorców. Główny Urząd Statystyczny nadał Fundacji numer identyfikacyjny 
REGON - 221930630; Naczelnik Urzędu Skarbowego nadał Fundacji numer                      
NIP 583-316-14-97. 

 
Siedziba Fundacji mieści się w Gdańsku /80-136/ przy ul. Kartuska 99/12 
Fundacja działa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 
z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) 

 
Celem działania Fundacji jest:   

 
1. udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową oraz 

innymi schorzeniami będącym pod bezpośrednią lub pośrednią opieką Oddziału 
Hematologii Dziecięcej UCK w Gdańsku i ich rodzinom, w tym pomocy socjalnej o 
charakterze rzeczowym lub finansowym; 

2. ochrona i promocja zdrowia oraz wsparcie finansowe dzieci dotkniętych chorobą 
nowotworową i ich rodzin; 

3. rzeczowe wspieranie Oddziału Hematologii Dziecięcej w Klinice Pediatrii, 
Hematologii, Onkologii i Endokrynologii UCK w Gdańsku; 

4. pomoc psychologiczna dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin, między innymi 
poprzez spotkania terapeutyczne, grupy wsparcia i prowadzenie informacyjnej strony 
internetowej; 

5. działanie na rzecz utrzymania wysokiego standardu onkologicznej wiedzy wśród 
fachowego personelu medycznego pracującego z dziećmi dotkniętymi chorobami 
nowotworowymi, między innymi poprzez organizowanie szkoleń; 

6. działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 
praw dziecka; 

7. działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
8. działalność charytatywna 
9. organizacja  wypoczynku dzieci i młodzieży; 
10.  promocja i organizacji wolontariatu;  

 
Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności przez:  

 
1. inicjowanie zmian prawnych na rzecz poprawienia jakości opieki nad dziećmi 

dotkniętymi chorobami nowotworowymi, 
2. informowanie władz legislacyjnych oraz administracji rządowej i samorządowej o 

problemach dzieci z chorobą nowotworową oraz współpracę z tymi jednostkami; 
3. współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, gospodarczymi i 

kulturalnymi; 
4. działanie na rzecz poprawy warunków opieki szpitalnej i ambulatoryjnej dzieci 

chorych na choroby nowotworowe; 
5. udostępnianie urządzeń medycznych Oddziałowi Hematologii Dziecięcej UCK w 

Gdańsku oraz jego następcom prawnym; 
6. zakup leków i sprzętu jednorazowego; 
7. finansowanie lub dofinansowanie leczenie zagranicą dzieci, których uratowanie życia 

w kraju nie jest możliwe; 
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8. udzielanie pomocy socjalnej, w szczególności o charakterze finansowym i rzeczowym 
dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową i ich rodzinom; 

9. finansowanie i dofinansowanie specjalistycznego wypoczynku podopiecznych 
Oddziału Hematologii Dziecięcej UCK w Gdańsku i jednego opiekuna; 

10. organizację imprez muzycznych, kulturalnych i sportowych; 
11. zakładanie subkont dla dzieci; 
12. propagowanie  wiedzy o zasadach postępowania z dzieckiem w trakcie oraz po 

zakończeniu leczenia chorób nowotworowych poprzez stronę internetową; 
13. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów Fundacji. 
14. organizowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z nowotworami krwi; 
15. organizowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży po przebytych nowotworach krwi; 

 
Fundacja w celu pozyskania środków na realizację działań statutowych prowadzi 
działalność gospodarczą w zakresie: 
 
a. Ruchome placówki gastronomiczne PKD 56.10.B 
b. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) PKD 

56.21.Z   
c. Działalność agencji  reklamowych PKD 73.11.Z 
d. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 

47.91.Z 
e. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B 
f. Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z 
g. Wychowanie przedszkolne PKD 85.10.Z   
h. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych  PKD 

85.51.Z 
i. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej PKD 85.52.Z 
j. Działalność wspomagająca edukację  PKD 85.60.Z 
k. Opieka dzienna nad dziećmi PKD 88.91.Z 
l. Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z 

Uzyskany dochód z tytułu działalności gospodarczej Fundacja przekazuje na  działalność 
pożytku publicznego. 

 
Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego 
Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. dzień 
bilansowy to 31.12.2019r. 
Zgodnie z wiedzą kierownika jednostki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 
istnienia Fundacji i kontynuowania prowadzonej przez Fundację działalności. 
 
3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości  
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z 
Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 r., zwaną dalej Ustawą, oraz przepisami 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r., które to przepisy określają 
między innymi zasady rachunkowości dla fundacji  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Fundacja w 2019 roku prowadziła księgi rachunkowe w programie finansowo – księgowym 
Comarch Optima 
Rozliczenia z ZUS prowadzone są w programie PŁATNIK  8.01.001 
 
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na 
ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe 
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się 
według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji 
wyceny środków trwałych) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy 
amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. 
 
Wartości niematerialne i prawne /WNiP/ o wartości początkowej powyżej 2000 zł są 
amortyzowane od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania i naliczane 
wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych metoda 
amortyzacji liniowej.  
WNiP wycenia się w cenie nabycia a otrzymane nieodpłatnie wg wartości rynkowej WNiP o 
wartości od 1000 zł do 2000 zł netto zalicza się do aktywów i obciążają koszty działalności 
jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania /nabycia/ oraz amortyzuje w wysokości 
100% 
WNiP o wartości do 1000 zł netto zalicza się bezpośrednio do kosztów w dacie nabycia. 
 
Środki Trwałe /ŚT/ to kompletne, zdatne do użytku w okresie dłuższym niż rok składniki 
majątku o wartości powyżej 3500 zł. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następnym, wg 
stawek określonych w ustawie, metoda liniową. ŚT wycenia się wg ceny zakupu, nabyte w 
drodze darowizny wg wartości godziwej na dzień nabycia.  
ŚT o wartości od 1000 zł do 3500 zł netto zalicza się do aktywów trwałych w miesiącu 
nabycia i amortyzuje w 100% 
ŚT poniżej 1000 zł zalicza się bezpośrednio do kosztów w dacie nabycia.  
Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć 
przyszłości nie przynosić będą korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej 
utraty wartości. 
 
Fundacja posiada na dzień 31.12.2019 środki trwałe i wyposażenie  
  

l.p.

data przyjęcia 

do 

użytkowania

nazwa

tawka 

amortyzacyjn

a

wartość 

początkowa  

/BO/

suma 

amotyzacji 

w  latach 

poprzednic

h

Podstawa 

amortyzacji 

w  2013

zwiększenia

suma 

amortyzacji 

w  roku 

bieżącym

likwidacja

wartość 

netto 

składników 

aktywów  

/BZ/

razem 

umorzenie 

% 

umorzenia

data 

zamortyzo

wania

1

KŚT 

6 30-04-2016 Keyboard Yamaha 100% 1116,00 0,00 1116,00 0,00 1116,00 0,00 0,00 1116,00 100% 30-04-2016

2

KŚT 

6 30-11-2016

Ciśnieniomierz 

szt.2 100% 106,00 0,00 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00 100% 30-11-2016

3

KŚT 

6 31-05-2016

Magnetofon 

Blaupunkt 100% 189,00 0,00 189,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00 100% 31-05-2016

1411,00 0,00 1411,00 0,00 1411,00 0,00 0,00 1411,00  
 
Należności i zobowiązania 
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej 
wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania 
w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu 
ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice 
kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten 
dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są 
odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 
 
Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się 
odpowiednio według kursu kupna lub sprzedaży stosowanych w tym dniu przez bank, 
z którego usług jednostka korzysta. Wycena aktywów wyrażonych w walucie obcej na dzień 
bilansowy nie może przy tym być wyższa, a pasywów niższa od ich wartości przeliczonej na 
walutę polską według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. 
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Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 
 

Należności 31.12.2018 31.12.2019
wobec dostawców do 12 m-cy

wobec budżetu - PIT

wobec budżetu ZUS

z tytułu wynagrodzeń

z darczyńcami  2 098,71    

od odbiorców

pozostałe  27,60    

 27,60     2 098,71     
 

 

Zobowiązania 31.12.2018 31.12.2019

wobec dostawców do 12 m-cy  965,02     2 617,79    

wobec budżetu - PIT  144,00     140,00    

wobec budżetu ZUS  1 056,61     777,53    

pożyczki

rozliczenie zakupu

z tytułu wynagrodzeń

z darczyńcami  3 272,10    

od odbiorców

pozostałe  7,62     310,63    

 2 173,25     7 118,05     
 
Środki pieniężne 
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 
nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna 
walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód 
walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień 
bilansowy środki pieniężne wycenia się według kursu kupna stosowanego przez bank, z 
którego usług jednostka korzysta. Wycena bilansowa nie może być wyższa od ich wartości 
przeliczonej na walutę polską wg średniego kursu ustalonego przez NBP na dzień 
poprzedzający. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik 
finansowy, a mianowicie dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, ujemne - jako 
koszty operacji finansowych. 
 
Stan środków Finansowych na 31.12.2019: 
 

numer rachunku 31.12.2018 31.12.2019
bank 98….0010  78 658,59     77 433,27    

bank

karta kredytowa

KASA  15 236,37     13 928,37    

 93 894,96     91 361,64    

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na 31.12.2019
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Fundusze 
W ramach kapitału podstawowego istnieją  fundusze 
Funduszem Założycielskim, w całości  wpłacony przez fundatorów wynosi 500,00 zł.  
Fundusz na działalność gospodarczą wynosi 1000,00 zł 

 
Rezerwy na zobowiązania 
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są 
niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają 
one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.  
Rezerwy nie wystąpiły 
 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów 
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych 
Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.  
Fundacja dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości 
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy 
wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Fundacji przez kontrahentów oraz z 
obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec 
nieznanych osób, których kwotę można oszacować, choć data powstania jeszcze nie 
powstała.  
Przychodami międzyokresowymi są niewydatkowane środki finansowe na realizację dotacji 
zgodne z umową dotacyjną.  
W trakcie realizacji zadania są one księgowane w przychody i współmierne z kosztami na to 
zadanie. 
Przychody międzyokresowe w 2019 nie wystąpiły 
 

Rozliczenia między okresowe kosztów 31.12.2018 31.12.2019
domena internetowa  275,79    

RAZEM  -00     275,79     
 

Zapasy na magazynie 31.12.2018 31.12.2019
zapasy darowizn na magazynie  1 817,22    

RAZEM  -00     1 817,22     
Wynik finansowy 
Na wynik finansowy składają się: przychody z działalności statutowej, wynik na pozostałej 
działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz wynik na operacjach 
nadzwyczajnych. Fundacja stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego. 
Cały wypracowany zysk /nadwyżka przychodów nad kosztami/ przeznaczony zostaje z 
godnie z uchwałą Fundacji po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. 
 
Pozostałe informacje 
Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły. Odpisy aktualizujące wartości środków trwałych, 
zapasów oraz wartości niematerialnych i prawnych nie wystąpiły. 
 
Fundacja w 2019 roku nie zatrudniała pracowników w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz nie 
udzielała pożyczek. 
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Różnice kursowe są rozliczane globalnie bez odnoszenia ich w koszty lub przychody 
projektowe 
 
Dotacje 
Fundacja w 2019 nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych  
 
Przychody 
Przychody ze sprzedaży obejmuje należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży 
pomniejszone o podatek należny VAT. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako 
działalność uboczną i dodatkową polegającą na świadczeniu usług reklamowych 
 

przychody z działalności statutowej   393 889,77    97,58%

przychody z działalności gospodarczej  9 773,65    2,42%

100,00%

struktura przychodów

 403 663,42     
Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego 
 
Podstawowym przychodem wpłaty w postaci darowizn od firm i osób fizycznych oraz wpłaty 
1% przezywane przez Urzędy Skarbowe 
 

1. Struktura przychodów statutowych  [PLN]: 

przychody statutowe  393 645,89    

darowizny od firm i osób prawnych  89 379,53    

darowizny od osób fizycznych  33 649,32    

zbiórki publiczne  6 245,14    

przychód z 1%  135 527,90    

darowizny rzeczowe  128 844,00     

2. Struktura przychodów z działalności gospodarczej  [PLN]: 

działalność gospodarcza  9 773,65    

działania edukacyjne  1 000,00    

konsultacje psychologiczne 

warsztaty Narzędziownia  8 773,65     

3. Struktura przychodów pozostałych: 

przychody   243,88    

finansowe 

operacyjne  243,88     

Koszty 
Fundacja prowadzi koszty w układzie rodzajowym.  
Koszty sprzedaży towarów w ramach działalności gospodarczej obejmują koszty 
bezpośrednie oraz pośrednie 
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Koszt realizacji zadań statutowych to koszt bezpośrednie związane z realizacją natomiast 
koszty administracji zadań statutowych są to koszty pośrednie i są wyodrębnione. Koszty 
administracyjne są integralną częścią realizacji zadań statutowych. 
 

1. Struktura kosztów statutowych: 

koszty zadań statutowych pożytku 

publicznego KOSZT ZADANIA ŁĄCZNIE dotacja 

w kład w łasny do 

dotacji  

pozostałe koszty 

działania 

RAZEM  376 551,69     -00     -00     376 551,69    

1 %  36 513,26     36 513,26    

koszty dział statutowej /warsztaty, pozostałe, 

wsparcie podopiecznych/  77 479,37     77 479,37    

darowizny rzeczowe  195 409,66     195 409,66    

darowizny rzeczowe sfinansowane z 1%  -00    

warsztaty  67 149,40     67 149,40     

2. Struktura kosztów administracyjnych: 

koszty działalności statutowej-

administracynej  19 204,23    

zużycie materiałów  4 757,10    

usługi obce  14 412,37    

wynagrodzenia 

pozostałe koszty  20,00    

podatki i opłaty  14,76    

amortyzacja  

3. Struktura kosztów działanosci gospodarczej 

koszty działalności gospodarczej  12 787,96    

konsultacje psychologiczne 

warsztaty Narzędziownia  12 787,96     

Pozostałe przychody i koszty operacyjne – związane z  
• z działalnością socjalną; 
• ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych 

i prawnych, a także z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji; 

• z odpisaniem zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem 
zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów; 

• z rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi; 
• z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów 

obciążających koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów, 
koszty sprzedaży lub koszty finansowe; 

• z otrzymanymi odszkodowaniami, karami i grzywnami; 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodek_trwa%C5%82y
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nieruchomo%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zobowi%C4%85zanie_(rachunkowo%C5%9B%C4%87)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odpis
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koszty_wytworzenia
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Koszty_sprzeda%C5%BCy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koszty_finansowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odszkodowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzywna
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koszty finansowe  9,99    

odsetki za zwłokę  9,99    

korekta deklaracji VAT 

odsetki budżetowe - zaległości 

koszty operacyjne  43,87    

różnice kursowe 

inne  43,87     
 

przychody   243,88    

finansowe 

operacyjne  243,88     
 
Przychody i koszty finansowe –  z tytułu odsetek, ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości 
inwestycji 
Podatek CIT 
Fundacja nie odprowadza podatku w związku z przeznaczeniem zysku na działalność 
statutową  w obszarze pożytku publicznego.  
Podatek w związku z poniesieniem kosztów na działalność niestatutową nie wystąpił 
Fundacja nie tworzy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego z uwagi 
na brak dodatnich i ujemnych różnic przejściowych oraz brak pewności co do możliwości 
rozliczenia z tytułu straty podatkowej w przyszłości. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


