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VI. Wycena aktywów i pasywów
1. Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości.
3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów
wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy pomniejszonych
o odpisy aktualizacyjne.
4. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.
5. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
6. Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w ich
wartości nominalnej.
7. Otrzymane darowizny w formie rzeczowej wycenia się według cen rynkowych.
VII. Odpisy amortyzacyjne
1. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej niż
10.000 zł, kompletne i zdatne do użytku wpisywane są do ewidencji środków trwałych, tj.
nieruchomości, maszyn, urządzeń i innych przedmiotów stanowiących własność Fundacji.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, przy zastosowaniu zasad i stawek
podatkowych.
2. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości początkowej nieprzekraczającej
jednostkowo kwoty 10.000 zł odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której
mają służyć, jako zużycie materiałów.
3. Przedmioty otrzymane od darczyńców na potrzeby Fundacji o okresie używania dłuższym
niż rok i o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty jednostkowo kwoty 10.000 zł zalicza
się do wyposażenia.
VIII. Wycena papierów wartościowych
Wszelkie papiery wartościowe wyceniane są w cenach nabycia, z uwzględnieniem trwałej
utraty wartości (długoterminowe), względnie – nieprzewyższających cen rynkowych
(krótkoterminowe).
IX. Rezerwy
W Fundacji nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy
emerytalne oraz nagrody jubileuszowe. Jednostka może tworzyć fundusze rezerwowe na
przyszłe zobowiązania i koszty.
X. Zastępcze dowody księgowe
W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych dowodów źródłowych
wystawia się tzw. dowód zastępczy.
XI. Inwentaryzacja
1. W Fundacji sporządza się inwentaryzację gotówki w kasie głównej i w kasie pomocniczej
według stanu na ostatni dzień roku obrotowego.
2. W Fundacji sporządza się inwentaryzację środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych oraz magazynu na ostatni dzień roku obrotowego.



IV. Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień
kończący rok obrotowy) oraz na inny dzień bilansowy, stosując zasady wyceny aktywów
i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego. 
Sporządzone za rok obrotowy sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Radę 
Fundacji w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Sprawozdanie za rok 2020, zgodnie z 
Rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,  
(Dz.U. 2021.572) podlega zatwierdzeniu do 30.09.2021 r.



Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do UoR.



Fundacja prowadzi księgowość przy użyciu księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych. 
Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w 
sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Księgi rachunkowe prowadzi się 
w języku polskim i w walucie polskiej, na podstawie dowodów księgowych ujmujących zapisy 
zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
Za prawidłową i rzetelną politykę rachunkowości odpowiedzialność ponosi Zarząd Fundacji.
I. Okresy sprawozdawcze i wynikające z nich obowiązki
1. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy.
2. Okresy sprawozdawcze wchodzące w skład roku obrotowego to miesięczne okresy
sumowania obrotów na kontach księgi głównej w celu ustalenia poziomu uzyskiwanych 
przychodów i kosztów oraz ustalania wyniku finansowego. 
3. Bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzane są na dzień 31.12. każdego roku
obrotowego.
II. Koszty Fundacji
1. Ewidencja kosztów Fundacji odbywa się przy użyciu kont zespołu 4 i 5.
2. Na kontach zespołu 4 koszty grupowane są wg rodzajów, ze szczegółowością niezbędną dla
uzyskania przez Zarząd i inne statutowe organy Fundacji wiarygodnych informacji na temat 
wydatków wprowadzonej działalności.
3. Równolegle do ewidencji na kontach zespołu 4 koszty za pośrednictwem konta 490
grupowane są na kontach zespołu 5 wg miejsc powstawania, a następnie są przenoszone na 
konto 712 wg źródeł finansowania, celem przyporządkowania wydatków do otrzymanych na 
ich realizację środków (w tym środków publicznych).
4. W przypadku kosztów wspólnych niezbędnych do realizacji pozostałych zadań statutowych
i administracyjnych dzieli się je według klucza: 10% na działalność administracyjną, 90% 
działalność statutową Fundacji.





FUNDACJA DLA DZIECI Z 
CHOROBAMI 
NOWOTWOROWYMI "KRWINKA"

31.12.2020

365 125,53
0,00

365 125,53
0,00
0,00
0,00

9 320 505,70
0,00

2 368,51
9 301 668,10

16 469,09

9 564 108,40
35 135,51

5 200 000,00

4 328 972,89
121 522,83

31 891,30
89 631,53

9 685 631,23

374 734,09
0,00

374 734,09
0,00
0,00
0,00

8 197 916,86
0,00

5 239,28
8 189 195,02

3 482,56

8 469 136,85
35 135,51

5 200 000,00

3 234 001,34
103 514,10

33 882,57
69 631,53

8 572 650,95

9 685 631,23 8 572 650,95

2020 2019

zł



FUNDACJA DLA DZIECI Z 
CHOROBAMI 
NOWOTWOROWYMI 
"KRWINKA"

01.01.2020 - 31.12.2020

zł

2020

1 862 443,20

1 862 443,20

0,00

0,00
1 008 769,07

787 516,46

0,00

221 252,61

853 674,13
0,00

0,00

0,00

8 064,29
845 609,84

3 301 677,80

1 286,21

182 971,46

0,00

4 328 972,89
0,00

4 328 972,89

2019

1 381 863,90

1 381 863,90

0,00

0,00
1 043 669,11

832 266,81

0,00

211 402,30

338 194,79
0,00

0,00

0,00

10 957,04
327 237,75

2 751 434,88

3 993,41

166 973,28

7 651,16

3 234 001,34
0,00

3 234 001,34



zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1



Informacja dodatkowa

ID2020



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2020 

I.  Wprowadzenie   

Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka” z siedzibą w Łodzi ul. Rewolucji 1905 roku nr 9 działa 

od 01 stycznia 1996 roku. Podstawowe cele działalności Fundacji są zdefiniowane w sposób następujący: 

1. Niesienie pomocy Zakładom Opieki Zdrowotnej udzielającym świadczeń zdrowotnych w dziedzinie
onkologii i hematologii dziecięcej oraz placówkom naukowym prowadzącym badania w zakresie chorób
nowotworowych i hematologicznych.

2. Systematyczne podnoszenie wiedzy społecznej o chorobach nowotworowych, znaczeniu ich wczesnego
wykrywania i możliwościach wyleczenia oraz środowiskowych zagrożeniach nowotworami, jak również
o dawstwie szpiku.

3. Pomoc społeczna w zakresie wspierania onkologicznie i hematologicznie chorych dzieci, a także ich rodzin
oraz pobudzanie aktywności społecznej w tym aspekcie.

4 a) wszechstronna pomoc dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi i hematologicznymi oraz
wspieranie ich rodzin. Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w wyniku choroby nowotworowej i 
hematologicznej, 
b) organizacja turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieciom i młodzieży, wraz z ich rodzinami.

5 Tworzenie rejestru niespokrewnionych dawców szpiku. 
6 Współpraca z zagranicznymi ośrodkami medycznymi i naukowymi w dziedzinie onkologii i hematologii 

dziecięcej. 
7 Wspomaganie procesów leczenia i rehabilitacji poprzez działania artystyczne. 
8 Działalność charytatywna. 
9 Profilaktyka, polegająca na utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, zapobieganiu 

chorobom onkologicznym i hematologicznym oraz zapobieganiu konsekwencjom związanym z tego typu 
chorobami.  

10 a) integracja dzieci i młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej w wyniku choroby nowotworowej 
i hematologicznej. 
b) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

11 Propagowanie i realizacja idei wolontariatu. 
12 Ochrona i promocja zdrowia. 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego Fundacja została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000165702. Dnia 20 września 

2004 roku Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. 

II. Informacje uzupełniające do bilansu:

1. Kwota wszelkich zobowiązań 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;

Na dzień bilansowy Fundacja wykazała następujące zobowiązania:

− Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług: 15 259,32  zł 

· w tym do zapłaty

· za leczenie podopiecznej 10.770,28 zł

− Zobowiązania z tytułu podatków, składek ZUS  388,60 16   zł 

· Podatki (PIT)  3 238,00 zł 

· Składki ZUS      13 150,60 zł 

− Pozostałe zobowiązania       243,38 zł 

− Razem zobowiązania finansowe:       31 891,30 zł 

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami nie zabezpieczonymi rzeczowo. Nie występują zobowiązania 

z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 

nieuwzględnione w bilansie. 

2. kwota 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,

Na dzień bilansowy ww. pozycje nie wystąpiły. 



3. informacje o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a. przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b. liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku

braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały

(akcje) reprezentują,

c. w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d. liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich

udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały

(akcje) reprezentują.

Na dzień bilansowy ww. pozycje nie wystąpiły. 

4. uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

− Informacja o zmianach wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Wyszczególnienie 

 Stan na 
początek roku 
(w tym środki 

trwałe w 
budowie) 

 Zmiany  Stan na koniec 
roku 

(w tym środki 
trwałe w 
budowie) 

 Zwiększenie 
(w tym środki 

trwałe w 
budowie) 

 Zmniejszenie 
(w tym środki 

trwałe w 
budowie) 

Rzeczowe aktywa trwałe 

wartość początkowa 897,80 453  -      -      897,80 453  

dotychczasowe umorzenie 79 163,71   9 608,52      -      88 772,27 

wartość netto 374 734,09 -9 608,52 -      365 125,53 

Wartości niematerialne i prawne 

wartość początkowa 11 685,74 1 242,30 -      12 928,04 

dotychczasowe umorzenie 11 685,74 1 242,30 -      12 928,04 

wartość netto -      -      -      -      

− Grunty użytkowane wieczyście: 

Fundacja nie użytkuje wieczyście gruntów. 

− Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania 

prawa własności budynków i budowli: 

Nie występują 

− Dane o strukturze funduszu statutowego (jedn.- PLN): 

Fundusz statutowy jednostki wynosi 35 135,51 i nie ulegał zmianie w ciągu roku obrotowego. 

− Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów 

(funduszy) zapasowych i rezerwowych (jedn.- PLN): 

Wyszczególnienie 
 Stan na 

początek roku 
 Zmiany  Stan na 

koniec roku  Zwiększenie  Zmniejszenie 

Fundusz statutowy 35 135,51 -      -      35 135,51 

Fundusz rezerwowy 5 200 000,00 -      -      5 200 000,00 

5. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

W roku 2020 Fundacja osiągnęła przychód bilansowy w kwocie łącznej: 5 347 092,46 na który 
 składają się następujące przychody: 

Przychody statutowe, w tym: 1 862 443,20 

zbiórki publiczne 3 321,33 

darowizny 852 425,59 

wpłaty 1 % podatku, w tym: 1 006 839,08 

wpłaty 1% podatku z imiennym wskazaniem dzieci 206 402,80 

nawiązki 0,00 

Przychody finansowe 182 971,46 

Pozostałe przychody 67 676,46 

Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2017 3 234 001,34 

Wszystkie przychody Fundacji zostały osiągnięte na terenie RP w złotych polskich i zostały przeznaczone na 

realizację zadań statutowych oraz bieżące koszty utrzymania jednostki. 



6. informacje o strukturze kosztów

W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty działalności w układzie rodzajowym w wysokości 

1 029 819,89 zł na które składają się następujące pozycje: 

Amortyzacja 10 850,86 

Zużycie materiałów 66 458,69 

Zużycie energii 3 443,74 

Inne usługi obce 247 517,67 

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia 437 291,77 

 W tym:  wynagrodzenia 372 892,05 

ubezpieczenia społeczne i inne narzuty 64 399,72 

Świadczenia na rzecz pracowników 5 801,93 

         W tym:      świadczenia związane z COVID-19 5 686,93 

Podatki i opłaty (w tym podatek VAT nie podlegający odliczeniu) 68 433,73 

Usługi bankowe 314,52 

Podróże służbowe 129,91 

Koszty promocji 0,00 

Koszty reprezentacji nkup 0,00 

Pozostałe koszty proste 189 577,07 

 W tym:       finansowanie podopiecznych (w kosztach rodzajowych) 180 581,07 

Koszty realizacji zadań statutowych w roku 2020 wyniosły:           1 008 769,07    w tym 

     Koszty statutowe działań bezpośrednio skierowanych do podopiecznych    787 516,46    

K. stat. n.d.p.p. - pomoc materialna podopiecznym 205 286,32 

K. stat. n.d.p.p. - pomoc spłeczna (psychologiczna, Grupa Wsparcia) 116 174,80 

K. stat. n.d.p.p. - ochrona i promocja zdrowia 67 185,52 

K. stat. n.d.p.p. - turnusy wypoczynkowo-rehabilitacyjne 143 174,30 

K. stat. n.d.p.p. - działalność charytatywna (imprezy okolicznościowe, sportowe) 169 586,31 

K. stat. n.d.p.p. - promocja i organizacja wolontariatu 86 109,21 

     Koszty statutowe pozostałe              221 252,61    

Zużycie materiałów i energii 30 119,31 

Usługi obce 54 129,85 

Podatki i opłaty 393,93 

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 16 966,73 

Amortyzacja 9 765,79 

Koszty kampanii 1% 89 282,76 

Pozostałe koszty 8 760,54 

Koszty związane z zapobieganiem COVID 7 373,70 

Koszty promocji 25 lecie 4 460,00 

Różnica kosztów w układzie rodzajowym i MPK stanowi koszty rodzajowe roku 2020 do rozliczenia 

międzyokresowo w kwocie 20.408,06 zł oraz koszty administracyjne ogólnego zarządu w kwocie 8.064,29 zł, 

pomniejszone o aktywowane RMK w kwocie 7.421,53 zł (1.008.769,07 – 7.421,53 + 20.408,06 + 8.064,29 = 

1.029.819,89) . 

a. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Przedstawione dane wskazują, że Fundacja prowadzi prawidłową gospodarkę rzeczowo-finansową, rozsądnie 

gospodaruje przekazanymi jej środkami, co prowadzi do zapewnienia organizacji płynności finansowej. 


