
Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro 

INFORMACJE OGÓLNE 

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES  

od 01.01.2020 r. do  31.12.2020 r. 

 

 

1. Fundacja „Bezpieczeństwo dla pacjentów” posiada siedzibę w Łodzi, przy ul. 

Oszczepowej 57. Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji jest dbałość             

o bezpieczeństwo w systemie opieki zdrowotnej, a w szczególności prowadzenie 

działalności społecznej w zakresie rozpoznawania problemów i komunikowanie 

rozwiązań poprawiających poziom zdrowia ludzi. 

Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia          

pod nr 0000268147 Sądu Gospodarczego XX Wydziału Krajowego Rejestru    

Sądowego w dniu 21.11.2006r.        

            Z dniem 19.08.2008r. fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego. 

            NIP: 727-26-89-858 

      REGON: 100279128. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3. Sprawozdaniem objęty jest rok obrotowy równy kalendarzowemu i obejmuje ono  

okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

4. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów Ustawy z dn. 06.04.1984r. 

      o fundacjach (Dz. U. nr. 46 poz. 203 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24.04.2003 r. 

            o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn.  

            zm.) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości(Dz. U. z 2017r. poz. 2342). 

5. Sprawozdanie finansowe za 2020r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji   

działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń 

dla kontynuowania przez organizację działalności 

6. Fundacja prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

      Fundacja jest jednostką mikro i stosuje zasady rachunkowości, które są określone              

            w art. 3 ust.1a pkt 1 i 2 w/w ustawy 

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych 

latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych oraz  jednakowej 

wyceny aktywów i pasywów 

            Metody wyceny aktywów i pasywów. 

            Fundacja „Bezpieczeństwo dla pacjentów” w Łodzi stosuje metody wyceny aktywów           

            i pasywów według niżej podanych zasad: 

            Majątek trwały wycenia się według cen nabycia i wykazuje w bilansie w wartości  

            netto, tj. po odliczeniu odpisów amortyzacyjnych. 

     - środki trwałe o wartości początkowej wyższej od  10.000,00 zł. amortyzowane są  

        metodą liniową;  

     - dla środków trwałych o wartości początkowej równej lub niższej niż 10.000,00 zł.  

       odpisy amortyzacyjne dokonuje się jednorazowo w miesiącu ich oddania do    

       użytkowania. 

            Majątek obrotowy wycenia się: 

     - należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. 

     - środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej. 

 

 

 

 

 



 

Bilans sporządzony 
 na dzień 31.12.2020r. 

 
 
 

……………………. 
Nazwa i adres jednostki  
 
  

Wiersz AKTYWA Stan na koniec 

1 2 
roku 

poprzedniego  
roku  

bieżącego 

A Aktywa trwałe 2 315,13 1 473,33 

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 2 315,13 1 473,33 

  Należności długoterminowe  0,00 0,00 

IV Inwestycje długoterminowe  0,00 0,00 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

B Aktywa obrotowe 10 740,52  

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych  0,00 0,00 

II Należności krótkoterminowe  0,00 0,00 

III Inwestycje krótkoterminowe  10 621,47 15 289,43 

1. Środki pieniężne 10 621,47 15 289,43 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00  0,00 

 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 119,05 0,00 

  Aktywa razem 13 055,65 16 762,76 

Wiersz PASYWA Stan na koniec 

1 2 
roku 

poprzedniego 
roku  

bieżącego 

A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 
 

9 015,62 
  

14 732,16 

I Kapitał (fundusz) podstawowy    1 500,00 1 500,00 

II Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  0,00 0,00 

III Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

IV Wynik finansowy netto za rok obrotowy 7 515,62 13 232,16 

V Wynik finansowy z lat ubiegłych 0,00 0,00 

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   4 040,03 2 030,60 

I Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

II Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

III Inne zobowiązania 4 040,03 2 030,60 

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

  Pasywa razem  13 055,65 16 762,76 

 

 
 
 
 
 ….................................. 

Data sporządzenia: 05-02-2021r. Podpis  

 

   
   



    

    
 
 

Informacje uzupełniające do bilansu:  

1)Fundacja posiada na dzień 31.12.2020r. zobowiązania krótkoterminowe w łącznej wysokości 

2 030,60 zł., na które składają się:  

- 1 791,06 zł zobowiązania wobec dostawców  

-    239,54 zł zobowiązanie wobec fundatora  z tytułu bieżących rozliczeń. 

 

 

2) Fundacja nie udzielała członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących 

pożyczek ani kredytów.  

 

 

3) Na dzień 31.12.2020 Fundacja posiada aktywa w postaci : 

- środka trwałego Appple Iphona o wartości bilansowej 1 473,33 zł 

- środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości  15 289,43 zł. 

 

 

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł: 

            Przychody z działalności statutowej: 

            - nieodpłatny pożytek publiczny 1%                                       w wysokości    22 122,20 zł  

            - darowizna od osoby fizycznej                                               w wysokości      5 200,00 zł 

            - nadwyżka przychodów nad kosztami –wynik ub.roku         w wysokości      7 515,62 zł   

           Ogółem przychody                                                                                          34 837,82 zł 

 

 

5) Informacje o strukturze kosztów: 

            Koszty z działalności statutowej 

            -  koszty realizacji zadań statutowych                                    w wysokości    20 390,95 zł  

            Pozostałe koszty: 

           - opłaty bankowe                                                                      w wysokości         885,00 zł 

           -pozostałe koszty operacyjne niepodatkowe (kalendarze)      w wysokości          292,71 zł 

           Razem koszty                                                                                                  21 568,66 zł 

 

6) podatek dochodowy od kosztów niepodatkowych (od kwoty 292,71)                     37,00 zł 

 

6) Fundacja nie otrzymała w 2020r żadnych pożyczek. 
 
 
 
Data sporządzenia: 05-02-2021r. 
 
 
 
 
 
Podpis osoby sporządzającej 

Podpis kierownika 
jednostki  

 
 
 
 
 
 
 
   



 
 
 
 
 
 
  

 Rachunek zysków i strat  

                                                 za okres od 01.01.2020  do 31.12.2020r.  

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nie prowadzących 
działalności gospodarczej 

    

Pozycja Wyszczególnienie 

 Kwota za rok 
poprzedni  

  

 Kwota za rok 
bieżący  

  

1 2 3 4 

A. 

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 31 790,90 27 322,20 

I. 
Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z 
nimi: 31 790,90 27 322,20 

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 31 790,90 27 322,20 

2. 

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym 
zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00 0,00 

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej  27 910,58 21 275,95 

I. Koszty działalności pożytku publicznego 27 910,58 21 275,95 

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 27 910,58 21 275,95 

a) Amortyzacja 841,80 841,8 

b) Zużycie materiałów i energii 6 082,70 2 624,12 

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 

d) Pozostałe koszty 20 986,08 17 810,03 

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 

a) Amortyzacja 0,00 0,00 

b) Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00 

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 

d) Pozostałe koszty 0,00 0,00 

C. 
Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości 
aktywów 3 635,32 7 515,62 

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 0,02 292,71 

E. Wynik finansowy netto ogółem  7 515,62 13 269,16 

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 7 515,62 13 269,16 

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)  0,00 0,00 

 
 
Data sporządzenia: 05-02-2021r. 
  Podpis   

 

                                         
 

 


