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Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dziennik Ustaw z 20l9r. poz. 351). Jednostka stosuje  
zasady wyceny składników majątkowych oparte na historycznej cenie nabycia lub zakupu lub 
koszcie wytworzenia. Wszystkie rzeczowe składniki majątku trwałego wycenia się według 
rzeczywistych cen ich nabycia, pomniejszanych na dzień bilansowy o dotychczasowe odpisy 
umorzeniowe. Środki długotrwałego użytkowania o cenie jednostkowej do 1000,- zł. 
traktowane są jako materiały i obciążają konto zużycia materiałów, środki trwale o wartości do 
10.000,00 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu, w którym oddano je do eksploatacji. 
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwale (powyżej 10.000,00) amortyzuje się metodą 
liniową.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym przyjęto dany środek trwały do użycia. Przy dokonywaniu amortyzacji 
stosuje się stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Materiały i towary wycenia się wg cen zakupu a do wyceny rozchodów stosowana jest metoda
szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) niezależnie od daty ich zakupu lub 
wytworzenia. Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach 
nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości. Należności i roszczenia wycenia się w 
kwocie wymagającej zapłaty, a gdy są w walut ach obcych według średniego kursu danej 
waluty ustalonej przez NBP na dzień poprzedzający dzień transakcji, z zachowaniem ostrożnej 
wyceny. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych 
wycenia się na dzień bilansowy, po średnim kursie ustalonego dla danej waluty przez NBP.
Zgodnie z zasadami memoriału i współmierności w księgach rachunkowych ujmuje się  
wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody, nie zależnie od terminu ich zapłaty, 
przy czym przychody dotyczące przyszłych okresów zalicza się do pasywów danego okresu 
sprawozdawczego. Fundusze własne wyceniane są według wartości nominalnej, według ich 
rodzajów i zasad określanych przepisami prawa i statutu.
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Wynik finansowy jest to wyrażony w mierniku pieniężnym rezultat działalności jednostki osiągnięty w pewnym okresie. Wynik ten może być dodatni lub ujemny.
Wysokość wyniku finansowego zależy od:
• wyniku na działalności statutowej,
• kosztów administracyjnych,
• pozostałych przychodów i kosztów,
• przychodów i kosztów operacji finansowych.
Wpływ wymienionych elementów kształtuje wynik finansowy ogółem jako: wielkość ujemną, która zwiększy koszty roku następnego, wielkość dodatnią, która zwiększy 
przychody roku
następnego. 
Przychody Fundacji Do przychodów jednostki zalicza się środki pieniężne otrzymane ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem.
Przychody można podzielić na dwie grupy.
• Do pierwszej zalicza się wszystkie przychody jednostki wynikające ze statutu, który określa cel i zakres działalności jednostki oraz źródła finansowania.
• Do drugiej grupy zalicza się: przychody z operacji finansowych oraz pozostałe przychody.
Przychody statutowe
Przychodami statutowymi są przychody stanowiące przedmiot statutowej działalności jednostki , do których zaliczamy:
• Wpływy z tyt. przekazania przez osoby fizyczne 1 % należnego podatku dochodowego w wartości nominalnej.
• Otrzymane darowizny w tym wynikające z przepisów o organizacji pożytku publicznego.
Dotacje i subwencje na działalność statutową otrzymane od jednostek administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.
Nadwyżka przychodów nad kosztami, jeżeli taka decyzja została podjęta w uchwale zatwierdzającej sprawozdanie finansowe .
Pozostałe przychody operacyjne. Obejmują przychody związane pośrednio z działalnością statutową , do których zaliczamy:
• Przychody ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości
niematerialnych i prawnych (z wyłączeniem spowodowanych zdarzeniami nie mieszczącymi się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego).
• Nadwyżki inwentaryzacyjne.
• Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz na działalność statutową.
• Odpisy dotacji, subwencji i dopłat otrzymanych na budowę środków trwałych, dokonywane równolegle do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.
• Otrzymane darowizny na inne cele niż określone w statucie.
• Odpisanie niefinansowych zobowiązań przedawnionych i umorzonych.
• Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny, jak również zwrot kosztów sądowych oraz otrzymane odszkodowania od zakładów ubezpieczeniowych w związku z kradzieżą i 
wypadkami środków transportowych.
Przychody finansowe
Obejmują przychody z operacji finansowych, w tym dokonywanych długo- i krótkoterminowymi aktywami finansowymi, różnic kursowych.
Przychody finansowe obejmują:
• kwoty należne z tytułu sprzedaży aktywów finansowych,
• otrzymane lub należne dywidendy z tytułu ewentualnych udziałów w innych jednostkach,
• odsetki uzyskane i należne:
 od środków finansowych zgromadzonych na własnym
rachunku bankowym,
 od lokat terminowych,
 od udzielonych pożyczek,
 odsetki za zwłokę w zapłacie należności,
 odsetki i dyskonto od aktywów finansowych w postaci dłużnych papierów wartościowych,
• korekty równowartości całości lub części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego wartość naliczonych odsetek od należności wobec ich zapłaty lub umorzenia,
• aktualizację wartości inwestycji finansowych, z tytułu wzrostu wartości krótkoterminowych aktywów
finansowych wycenianych w wartości rynkowej (aktywa finansowe przeznaczone do obrotu i
dostępne do sprzedaży),
• dodatnie różnice kursowe zrealizowane i z wyceny bilansowej aktywów i pasywów w walutach obcych,
• pozostałe przychody z operacji finansowych dotyczących środków własnych Fundacji.
Koszty Fundacji
Koszty realizacji zadań statutowych
Do kosztów działalności jednostki zalicza się koszty świadczeń wykonanych zgodnie ze statutem, w tym także świadczeń w naturze np. :
• pokrycie kosztów leczenia i innych wydatków związanych z leczeniem konkretnych dzieci, na które zbierane były fundusze,
• koszty remontów kliniki lub szpitala, z którym współdziała fundacja ,
• częściowego pokrycia kosztów hospicjum,
• koszty zakupu nowego wyposażenia (aparatury do leczenia) dla szpitala, z którym współdziała fundacja,
• Innych wydatków na rzecz szpitala, z którym współdziała fundacja, po wcześniejszym podjęciu przez rade fundacji odpowiedniej uchwały,
• dotacje celowe dla ośrodków naukowych prowadzących badania w zakresie chorób nowotworowych u dzieci
• sympozja, konferencje i delegacje personelu medycznego.
Koszty administracyjne
Do kosztów związanych z utrzymaniem administracji jednostki zalicza się:
• Zużycie materiałów i energii,
• usługi obce,
• podatki i opłaty,
• wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
• amortyzacja,
• pozostałe koszty administracyjne.
Pozostałe koszty operacyjne
Obejmują inne koszty nie związane bezpośrednio z działalnością statutową jednostki oraz kosztami utrzymania administracji, do których zaliczamy:
• Wartość ewidencyjną netto sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych (z
wyłączeniem spowodowanych zdarzeniami niemieszczącymi się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego) oraz koszty związane z ich sprzedażą i
likwidacją.
• Nieplanowane odpisy amortyzacyjne
• Likwidacja nie w pełni zamortyzowanych wartości niematerialnych i prawnych
• Odpisanie środków trwałych w budowie, które nie dały zamierzonego efektu gospodarczego
• Odpisanie przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności, nie dotyczących operacji finansowych
• Utworzone rezerwy na pewne lub prawdopodobne zobowiązania z wyjątkiem operacji finansowych
• Poniesione odszkodowania, kary i grzywny na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
• Przekazane darowizny składników majątkowych
• Niezawinione niedobory inwentaryzacyjne
• Koszty postępowania spornego
• Odpisy aktualizujące należności, które nie rokują zapłaty.
Koszty finansowe
Obejmują koszt operacji krótkoterminowymi aktywami obejmują:
• finansowych, w tym dokonywanych długo- i finansowymi, różnic kursowych.
• Koszt finansowe
• Wartość sprzedanych aktywów finansowych (udziałów, akcji i innych papierów wartościowych),
• Odsetki zapłacone lub do zapłacenia:
 od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 za zwłokę w zapłacie zobowiązań.
• Prowizje od otrzymanych kredytów i pożyczek.
• Odpisy aktualizujące wartość udzielonych pożyczek.
• Rezerwy tworzone na ryzyko finansowe i inne pewne lub prawdopodobne straty, np. z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, itp.
• Przedawnione, umorzone i nieściągalne należności dotyczące operacji finansowych.
• Ujemne różnice kursowe zrealizowane i z wyceny bilansowej aktywów i pasywów w walutach obcych.
• Odpisy aktualizujące należności z tytułu operacji finansowych, które nie rokują zapłaty.
Obciążenie wyniku finansowego w Fundacji nie występuje. Fundacja jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 6 ustawy o PDOP.
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Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości i 
zawiera informacje zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy.
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FUNDACJA PRZYLĄDEK 
NADZIEI

01.01.2019 - 31.12.2019

zł

2019

471 680,21

77 211,12

394 469,09

565 141,55

339 527,00

225 614,55

-93 461,34

330 931,30

9 400,00

321 531,30

135 875,31

92 194,65

3,31

12 473,59

4 657,08

55,00

84 326,45

84 326,45

2018

78 735,36

19 935,17

58 800,19

53 891,01

38 840,01

15 051,00

24 844,35

204 800,81

5 292,89

199 507,92

103 404,75

120 947,52

4 179,46

85 750,32

2 395,81

0,00

41 772,47

41 772,47
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Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma 
nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element 
sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie PDF, CSV, 
JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT lub RTF. W przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w postaci 
pliku PDF, treść tej informacji zamieszczona zostanie w całości w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF. Natomiast w 
przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w innym pliku niż PDF, np. w postaci pliku DOC, JPG, TXT, w e-sprawozdaniu 
wygenerowanym do formatu PDF zamieszczona zostanie jedynie informacja o dołączonych plikach. 
Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który 
należy zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka op zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o 
rachunkowości może je dołączyć jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 
a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, druk ten 
wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.




