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1. Podstawowe dane Fundacji 
 

Alivia – Fundacja Onkologiczna prowadzi działalność statutową pożytku publicznego. 

 

Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji i publicznych zakładów opieki społecznej pod numerem KRS 0000358654. 

Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Wąwozowej 11. 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

2. Sprawozdanie finansowe 
 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

Fundacji w przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 

działalności. 

 

Sprawozdanie finansowe jest prezentowane za okres 12 miesięcy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 

2021 r. Dane porównawcze dotyczą okresu od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. 

 

Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe. 

 

3. Określenie celów statutowych Fundacji 

 

Podstawowymi celami działania Fundacji są: 
 

A. ochrona i promocja zdrowia w zakresie onkologii, 

B. wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w obszarze 

onkologii, 

C. pomoc społeczna, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym, których 

niepełnosprawność wynika z chorób onkologicznych lub skutków ubocznych ich 

leczenia, 

D. działanie na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia chorób 

nowotworowych, 

E. wspieranie nauki i edukacji w zakresie onkologii, 

F. działalność charytatywna na rzecz chorych onkologicznie i ich rodzin, 

G. reprezentowanie interesów pacjentów onkologicznych, 

H. promocja oraz organizacja wolontariatu. 

 

Cele Fundacji są zgodne z działalnością wymienioną w art. 17 pkt.1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 

(z późniejszymi zmianami) o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności 

obejmują działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.  

 

4. Podsumowanie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku 
finansowego 

 

A. Podstawy prawne 

 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Fundacji są zgodne 

z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, 

z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi ogólne zasady 

rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  
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Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 

4 pkt 6, art. 48 ust. 5, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 oraz art. 49 ust. 5 Ustawy, oraz wzorami 

zamieszczonymi w załączniku nr 6 do Ustawy wprowadzonymi nowelizacją z dnia 15 grudnia 

2016 roku. 

Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych, za wyjątkiem środków 

trwałych, które podlegają urzędowej aktualizacji wyceny środków trwałych określonej odrębnymi 

przepisami. 

 

B. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 

 

Środki trwałe są to aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej 

użyteczności dłuższym niż jeden rok, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. 

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są w sprawozdaniu finansowym w wartości księgowej 

netto, to jest według ich wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz odpisy 

z tytułu trwałej utraty ich wartości. Na wartość początkową środków trwałych oraz środków 

trwałych w budowie składa się ogół kosztów poniesionych przez jednostkę, za okres budowy, 

montażu, ulepszenia i przystosowania składnika aktywów do używania, w tym również nie 

podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz koszt zaciągniętych zobowiązań 
pomniejszony o przychody z tego tytułu.  

 

Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową w okresach miesięcznych.  

Fundacja stosuje następujące stawki roczne dla podstawowych grup środków trwałych: 

 

urządzenia techniczne i maszyny  30%  

środki transportu    20%     

pozostałe środki trwałe      10%-100% 

stawka amortyzacyjna dla wartości niematerialnych i prawnych, na które składają się 
programy komputerowe                50 % 

 

Amortyzacji według wyżej wskazanych metod i stawek amortyzacyjnych podlegają środki trwałe 

o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł. 

Środki trwałe do 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo. 

 

C. Zapasy 

 

Pozyskane dary przeznaczone do nieodpłatnego przekazania odbiorcom wyceniane są według 

wartości określonej przez darczyńcę, a w przypadku nieokreślenia wartości lub braku dokumentu 

określającego tę wartość, dary wycenia się według wartości rynkowej analogicznych artykułów 

dostępnych na rynku z uwzględnieniem cech świadczących o niepełnej wartości. Przy wycenie 

zapasów uwzględniane są odpisy z tytułu utraty wartości otrzymanych darów. Wycena rozchodu 

zapasów dokonywana jest w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych wartości tych 

składników aktywów.  

 

D. Należności 

 

Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych oraz pozostałe należności są 
wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty na podstawie przepisów, umów lub innych 

dokumentów. 

 

E. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 

 

  Fundacja dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów w następujący sposób: 
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a. czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli poniesione koszty dotyczą 
przyszłych okresów sprawozdawczych; 

b. biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych 

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających w 

szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez dostawców 

(wykonawców), których kwotę zobowiązań oszacować można w wiarygodny sposób, 

pomimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana. 

 

F. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej 

wyceny i obejmują w szczególności:  

 

a. równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, 
których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych; 

b. środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków 

trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli 

stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do 

rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe 

przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od 

środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł; 

c. wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w 

budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do 

rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe 

przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od 

środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. 

 

Przychody z tytułu realizacji projektów celowych wycenia się w wysokości poniesionych 

kosztów. Nadwyżkę otrzymanych przychodów nad poniesionymi kosztami ujmuje się i wykazuje 

w bilansie jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Jeżeli w danym okresie 

sprawozdawczym wystąpi nadwyżka kosztów nad otrzymanymi przychodami, to przychód 

należny ujmuje się w wysokości poniesionych kosztów. Saldo rozliczeń międzyokresowych 

oznacza zazwyczaj wartość otrzymanych środków, które nie zostały wydatkowane do końca roku 

obrotowego i będą służyły finansowaniu projektów w przyszłych okresach.  

 

G. Fundusze własne 

 

Fundusze własne stanowią fundusz statutowy oraz fundusze tworzone przez Fundację zgodnie 

z obowiązującym prawem, statutem i uchwałami. 

 

H. Przychody z działalności statutowej 

 

Przychody pieniężne z działalności statutowej są uznawane w momencie wpływu środków na 

konto bankowe Fundacji. Przychody stanowią otrzymane środki pieniężne, otrzymane dotacje, 

darowizny, wpłaty 1% podatku, odsetki bankowe oraz odpłatną działalność statutową. 
W ramach odpłatnej działalności statutowej w 2021 roku Fundacja: 

 

a. współpracowała z organizacjami pacjenckimi oraz firmami w obszarze edukowania 

pacjentów, 

b. prowadziła działalność informacyjną w zakresie swoich działań i zachęcała do stałego 

wspierania fundacji. 

 

 



4 

Alivia – Fundacja Onkologiczna   
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. 
 

   

  

W okresie sprawozdawczym Fundacja Alivia otrzymała wsparcie finansowe od firm 

farmaceutycznych w wysokości stanowiącej 6,43% ogólnych przychodów fundacji. Środki te 

przeznaczone były na prowadzenie projektów służących realizacji celów statutowych fundacji. 

Współpraca fundacji z w/w podmiotami nie była ukierunkowana na promocję ani reklamę 
produktów leczniczych wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza. Na potrzeby niniejszego 

sprawozdania przyjęto, że firma farmaceutyczna to każdy podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu lub marketingu produktów leczniczych. 

 

I. Koszty działalności statutowej 

 

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie kont pozwalającym na wyodrębnienie kosztów 

zaliczanych do kosztów administracyjnych oraz na funkcjonalne ustalenie kosztów działalności 

statutowej według źródeł finansowania poszczególnych wydatków. 

Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i równocześnie rozliczane według źródeł 

finansowania działalności statutowej.  

 

Na koszty działalności statutowej, przedstawione w punkcie Koszty działalności statutowej 

Rachunku zysków i strat oraz nocie 5 składają się, między innymi, koszty:  

 

a. Fundacji i udzielania prawnej, rzeczowej, organizacyjnej oraz finansowej pomocy 

osobom chorym na nowotwory, poprzez realizację programów pomocy społecznej.  

 

Skarbonka to program finansowego wsparcia pacjentów onkologicznych, którzy 

znaleźli się w kryzysowej sytuacji. Alivia organizuje zbiórki środków, finansuje 

z nich zakup niezbędnych leków oraz innych artykułów medycznych, których nie 

obejmuje świadczenie NFZ. Fundacja finansuje również transport do ośrodków 

leczenia.  

 

Projekt Czerwona Skrzynka, którego działalność ma charakter interwencyjno-

doradczy. Kontaktując się z fundacją telefonicznie lub mailowo, pacjenci 

onkologiczni i ich bliscy mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów 

prawnych, organizacyjnych i formalnych.  

 

Fundusz Pomocy Nadzwyczajnej, który wspiera finansowo najbardziej 

potrzebujących podopiecznych w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. 

 

Portal Onkomapa.pl, którego celem jest ogólnopolska aktywizacja obywateli do 

monitoringu onkologicznych placówek medycznych, jako instytucji zaufania 

publicznego. 

 

Projekt Onkoobrona, który obejmował: publikację artykułów o tematyce 

związanej z wirusem SARS-CoV-2, aktualizację informacji na stronie www 

dotyczących pacjentów onkologicznych i sytuacji epidemicznej, start programu 

Onkotaxi czyli bezpiecznych i darmowych przejazdów do ośrodków 

onkologicznych w całej Polsce, opracowanie wraz z firmą Kantar raportu 

#nasnieuciszycie dotyczącego wpływu pandemii COVID-19 na doświadczenia 

pacjentów onkologicznych, przeprowadzenie webinaru “Co pacjent 

onkologiczny powinien wiedzieć o szczepieniu przeciw COVID-19”. 

 

 

b. Szerzenia wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod leczenia i diagnostyki chorób 

nowotworowych oraz działań na rzecz zwiększenia ich dostępności w Polsce. 

 



5 

Alivia – Fundacja Onkologiczna   
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. 
 

   

  

Projekt Kolejkoskop - to narzędzie umożliwiające pacjentom wyszukanie 

ośrodka, gdzie najszybciej, w ramach publicznej opieki zdrowotnej, można 

wykonać badania obrazowe, takie jak: rezonans magnetyczny, tomografia 

komputerowa czy PET-CT.  

 

Projekt edukacyjny „Prosto w raka” przybliżający pacjentom, a także 

społeczeństwu zagadnienia medycyny personalizowanej oraz znaczenia 

diagnostyki molekularnej w przebiegu leczenia nowotworów złośliwych. W 2021 

roku zaaktualizowaliśmy dane na portalu Prostowraka.pl, przeprowadziliśmy 

działania komunikacyjno-informacyjne, zrealizowaliśmy webinar dla pacjentów 

pt. “Badania genetyczne i molekularne – co powinniśmy wiedzieć w zdrowiu i 

chorobie”.  

 
Oncoindex.org to pierwszy wskaźnik pozwalający na monitorowanie dostępu 

polskich pacjentów do terapii onkologicznych zgodnych z aktualną wiedzą 
medyczną. W ramach projektu Onkofundacja Alivia cyklicznie zleca 

przygotowanie analizy zbieżności schematu leczenia finansowanego przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia z wytycznymi ESMO (Europejskiego Towarzystwa 

Onkologii Klinicznej). Badania naukowe dowodzą, że ich przestrzeganie sprawia, 

że pacjenci zmagający się z rakiem mogą żyć dłużej. W 2021 roku 

opublikowaliśmy nową odsłonę portalu oraz rozpoczęliśmy publikację danych 

porównawczych dla kolejnego kraju: Hiszpanii. 

 

Działania rzecznicze, których celem jest reprezentacja problemów osób chorych 

onkologiczne w debacie publicznej, przed instytucjami prawodawczymi oraz w 

mediach. W 2021 roku prowadziliśmy działania rzecznicze w obszarze 

dostępności do wysokokosztowych badań obrazowych w ramach publicznej 

ochrony zdrowia (dane statystyczne z Kolejkoskop.pl), wprowadzania 

standardów leczenia i diagnostyki, rejestrów, monitorowania skuteczności 

leczenia i satysfakcji pacjentów z opieki zdrowotnej w Polsce, tworzenia centrów 

doskonałości, finansowania terapii onkologicznych i innych problemów, z jakimi 

zmagają się chorzy na raka.  Zabraliśmy głos w zakresie dostępu do leczenia 

pacjentów onkologicznych w czasie trwania pandemii SARS-CoV-2 oraz 

kontynuowaliśmy działania rzecznicze po publikacji Oncoindexu. 

 

c. Organizacji inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej, 

sposobów leczenia, diagnostyki i rehabilitacji w zakresie onkologii.  

 

Baza wiedzy o raku – program edukacyjny podnoszący poziom wiedzy 

społeczeństwa o nowoczesnych metodach diagnostycznych i terapeutycznych w 

onkologii. Fundacja prowadzi stronę internetową poświęconą nowotworom 

złośliwym i ich leczeniu, gdzie publikuje nowości onkologiczne, artykuły, zapisy 

webinarów i wywiady ze specjalistami oraz pacjentami onkologicznymi. 

 

d. Reprezentowania interesów osób chorych na nowotwory wobec organów 

ustawodawczych, administracji państwowej oraz ośrodków medycznych. 

 

Udział przedstawicieli fundacji w konferencjach i sympozjach dotyczących 

onkologii i systemu opieki zdrowotnej, zjazdach przedstawicieli organizacji 

pacjenckich oraz spotkaniach międzynarodowych grup roboczych pacjentów 

onkologicznych. 
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Udział przedstawicieli fundacji w Senackich i Sejmowych Komisjach Zdrowia, 

posiedzeniach parlamentarnego zespołu ds. onkologii,  debatach publicznych, 

kongresach, forach w obszarze zdrowia i onkologii. 

 

Reprezentacja interesów pacjentów onkologicznych w kontaktach z 

Ministerstwem Zdrowia oraz udział w konsultacjach społecznych aktów 

prawnych. 

 

e. Współpracy z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi stowarzyszeniami i 

instytucjami prowadzącymi działalność o profilu zbliżonym do działalności Fundacji. 

 

Realizacja inicjatyw rzeczniczych z wieloma organizacjami działającymi w obszarze 

onkologii, zarówno w Polsce, jak i na poziomie europejskim. 

 

Realizajca inicjatyw o charakterze edukacyjnym z wieloma organizacjami działającymi 

w obszarze onkologii w Polsce i zagranicą. Współpraca miała miejsce z następującymi 

organizacjami: European Society of Medical Oncology (ESMO), International Cancer 

Foundation, Alivia Foundation UK, Fundación Oncológica Alivia, Ogólnopolska 

Federacja Onkologiczna, Fundacja Pokonaj Raka, Fundacja OmeaLife Rak Piersi, nie 

ogranicza. 

 

f. Prowadzenia witryny internetowej służącej przekazywaniu informacji o działaniach 

Fundacji.   

 

g. Realizacji kampanii społecznej na temat chorób nowotworowych. 

 

h. Pozyskiwania środków pieniężnych na realizację celów Fundacji, poprzez 

fundraisingowe działania komunikacyjne dotyczące działalności fundacji oraz kampanie 

społeczne, oraz realizację projektu mającego na celu pozyskanie stałych darczyńców 

fundacji. 

 

J. Wynik finansowy 

 

Wynik finansowy działalności Fundacji stanowi różnica pomiędzy przychodami działalności 

statutowej a kosztami realizacji zadań statutowych, pomniejszona o koszty administracyjne, z 

uwzględnieniem pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych i finansowych. 
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Bilans na dzień 31 grudnia 2021 r.

Bieżący rok Poprzedni rok

AKTYWA

Aktywa trwałe 3 118 484,75 2 008 000,00

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 110 484,75 -

Inne wartości niematerialne i prawne 110 484,75 -

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: - -

Urządzenia techniczne i maszyny - -

Środki transportu - -

Należności długoterminowe 8 000,00 8 000,00

Inwestycje długoterminowe 3 000 000,00 2 000 000,00

Aktywa obrotowe 12 960 255,85 12 840 901,28

Zapasy - -

Należności krótkoterminowe 14 268,50 69 977,79

Należności od pozostałych jednostek 14 268,50 69 977,79

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11 414,50 67 121,10

- do 12 miesięcy 11 414,50 67 121,10

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 2 700,00 2 700,00

z tytułu wynagrodzeń - 22,26

inne 154,00 134,43

Inwestycje krótkoterminowe 12 926 612,01 12 735 707,07

Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 926 612,01 12 735 707,07

w pozostałych jednostkach 6 467 750,56 7 500 000,00

- inne papiery wartościowe 6 467 750,56 7 500 000,00

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 458 861,45 5 235 707,07

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6 458 861,45 5 235 707,07

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 375,34 35 216,42

Suma aktywów 16 078 740,60 14 848 901,28
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Bieżący rok Poprzedni rok

PASYWA

Fundusze własne 7 435 005,60 6 210 259,85

Fundusz statutowy 3 000,00 3 000,00

Pozostałe fundusze rezerwowe 2 351 823,43 2 351 823,43

Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 855 436,42 2 325 511,65

Wynik finansowy netto za rok obrotowy 1 224 745,75 1 529 924,77

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 643 735,00 8 638 641,43

Rezerwy na zobowiązania - -

Zobowiązania krótkoterminowe 260 292,96 289 087,37

Wobec pozostałych jednostek 260 292,96 289 087,37

kredyty i pożyczki - -

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 175 249,10 160 729,70

- do 12 miesięcy 175 249,10 160 729,70

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 85 043,86 83 548,33

z tytułu wynagrodzeń - 855,00

inne - 43 954,34

Rozliczenia międzyokresowe 8 383 442,04 8 349 554,06

- krótkoterminowe 8 383 442,04 8 349 554,06

Suma pasywów 16 078 740,60 14 848 901,28
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Rachunek zysków i strat 

za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

Bieżący rok Poprzedni rok

12 648 221,77 12 795 088,69

Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku 

publicznego 12 599 947,35 12 786 088,69

Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku 

publicznego 48 274,42 9 000,00

Przychody z pozostałej działalności statutowej - -

11 111 442,77 11 086 917,84

 Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 11 063 168,35 11 077 917,84

 Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 48 274,42 9 000,00

 Koszty pozostałej działalności statutowej - -

Zysk/Strata z działalności statutowej 1 536 779,00 1 708 170,85

Przychody z działalności gospodarczej - -

Koszty działalności gospodarczej - -

Zysk/Strata z działalności gospodarczej - -

Koszty ogólnego zarządu 381 152,54 339 181,65

Zysk/Strata z działalności operacyjnej 1 155 626,46 1 368 989,20

8 566,74 73 004,88

Pozostałe koszty operacyjne 2 439,52 2,70

160 902,51 113 258,95

Koszty finansowe 97 910,44 25 325,56

Zysk/Strata brutto 1 224 745,75 1 529 924,77

Podatek dochodowy - -

Zysk/Strata netto 1 224 745,75 1 529 924,77

Przychody z działalności statutowej

Koszty działalności statutowej

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe
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1

Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują

2

Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują
3 Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

3.1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych Inne WNiP

Wartość brutto na początek okresu 107 440,00

Zwiększenia 110 484,75

Wartość brutto na koniec okresu 217 924,75

Skumulowana amortyzacja na początek okresu 107 440,00

Zwiększenia - amortyzacja za okres -

Skumulowana amortyzacja na koniec okresu 107 440,00

Wartość netto na początek okresu -

Wartość netto na koniec okresu 110 484,75

3.2 Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Informacje o wszelkich zobowiązaniach 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

Informacje o kwotach 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

Urządzenia 

techniczne 

i maszyny

Samochody
Inne środki 

trwałe
Razem

Wartość brutto na początek okresu 29 532,58 41 000,00 4 499,00 75 031,58

Zwiększenia - zakup 22 726,05 - - 22 726,05

Zmniejszenia - likwidacja - - 4 499,00 4 499,00

Wartość brutto na koniec okresu 52 258,63 41 000,00 - 93 258,63

Skumulowana amortyzacja na początek okresu 29 532,58 41 000,00 4 499,00 75 031,58

Zwiększenia - amortyzacja za okres 22 726,05 - 22 726,05

Zmniejszenia - likwidacja - - 4 499,00 4 499,00

Skumulowana amortyzacja na koniec okresu 52 258,63 41 000,00 - 93 258,63

Wartość netto na początek okresu - - - -

Wartość netto na koniec okresu - - - -



Alivia - Fundacja Onkologiczna 11
Dodatkowe informacje i objaśnienia

za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

3.3 Należności długoterminowe Bieżący rok Poprzedni rok

wpłacona kaucja pod wynajem biura przy ul. Wąwozowej 11 8 000,00 8 000,00

Należności długoterminowe netto 8 000,00 8 000,00

3.4 Inwestycje długoterminowe Bieżący rok Poprzedni rok

Zakup 4-letnich obligacji skarbowych 3 000 000,00 2 000 000,00

Inwestycje długoterminowe razem 3 000 000,00 2 000 000,00

3.5 Należności krótkoterminowe Bieżący rok Poprzedni rok

z tytułu dostaw i usług 11 414,50 67 121,10

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń 2 700,00 2 700,00

z tytułu wynagrodzeń - 22,26

inne 154,00 134,43

Należności krótkoterminowe netto 14 268,50 69 977,79

3.6 Inwestycje krótkoterminowe Bieżący rok Poprzedni rok

Krótkoterminowe obligacje skarbowe 3 562 900,00 4 500 000,00

Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 2 904 850,56 3 000 000,00

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 6 458 861,45 5 235 707,07

Inwestycje krótkoterminowe razem 12 926 612,01 12 735 707,07

3.7 Rozliczenia międzyokresowe czynne - krótkoterminowe Bieżący rok Poprzedni rok

polisy ubezpieczeniowe 1 967,95 2 481,88

usługi marketingowe - 7 501,61

usługa hostingowa 12 810,73 8 856,00

usługi informatyczne 4 558,80 5 756,93

inne 37,86 10 620,00

Razem rozliczenia krótkoterminowe netto 19 375,34 35 216,42

3.8 Fundusz statutowy

3.9 Fundusz rezerwowy

3.10 Wynik finansowy netto roku obrotowego

Fundusz rezerwowy Fundacji powstał w wyniku przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami na ten 

fundusz w poprzednich latach finansowych. 

Fundacja zgodnie ze Statutem posiada fundusz statutowy w wysokości 3 000,00 zł.

Zysk netto za 2021 rok zostanie przeznaczony w całości na działalność statutową Fundacji.



Alivia - Fundacja Onkologiczna 12
Dodatkowe informacje i objaśnienia

za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

3.11 Zobowiązania krótkoterminowe

o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty do 1 roku: Bieżący rok Poprzedni rok

z tytułu dostaw i usług 175 249,10 160 729,70

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 85 043,86 83 548,33

z tytułu wynagrodzeń - 855,00

inne - dofinansowania dla podopiecznych Fundacji 

wypłacone w kolejnym roku na podstawie wniosków z 

poprzedniego roku - 43 954,34

Razem zobowiązania krótkoterminowe: 260 292,96 289 087,37 

3.12 Rozliczenia międzyokresowe Bieżący rok Poprzedni rok

niewydatkowane środki dotyczące projektu Skarbonka 8 185 975,71 7 791 326,02

niewydatkowane środki otrzymane z dotacji od firm 197 466,33 558 228,04

Razem 8 383 442,04 8 349 554,06

4

Bieżący rok Poprzedni rok

Struktura Bieżący rok Poprzedni rok

Otrzymane darowizny, w tym: 72,48% 9 576 662,24 9 073 315,54

- darowizny od osób fizycznych 51,43% 6 794 890,10 6 532 517,19

- darowizny  od osób prawnych 21,05% 2 781 772,14 2 540 798,35

Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 23,97% 3 166 504,95 3 537 229,60

Otrzymane nawiązki 1,66% 219 029,85 71 454,74

Pozostałe przychody statutowe 0,00% - -

Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z 

PFRON
0,25%

32 400,00 29 812,50

Odpłatna działalność statutowa 0,37% 48 274,42 9 000,00

Przychody z działalności gospodarczej 0,00% - -

Pozostałe przychody operacyjne 0,06% 8 566,74 73 004,88

Przychody finansowe 1,22% 160 902,51 113 258,95

Niewydatkowane na dzień bilansowy przychody fundacji 

będące zobowiązaniami wobec podopiecznych (394 649,69) 74 276,31

Razem przychody: 100% 12 817 691,02 12 981 352,52 

 Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich 

źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach 

wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o 

przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze 

środków publicznych
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5 Informacje o strukturze poniesionych kosztów Struktura Bieżący rok Poprzedni rok

Koszty nieodpłatnej działalności statutowej, w tym: 95,45% 11 111 442,77 11 077 917,84

Organizacja i udzielanie prawnej, rzeczowej, organizacyjnej 

oraz finansowej pomocy osobom chorym na nowotwory – 

Program Skarbonka, Program Czerwona Skrzynka, Program 

Onkoobrona, Fundusz Pomocy Nadzwyczajnej, Projekt 

Onkomapa 54,28% 6 319 247,65 6 943 592,74

Szerzenie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod leczenia i 

diagnostyki chorób nowotworowych oraz działanie na rzecz 

zwiększenia ich dostępności w Polsce – Projekt Kolejkoskop, 

projekt "Dane.Wiedza.Decyzje", projekt oncoindex.org i 

działania rzecznicze w związku z opracowaniem wskaźnika i 

monitorowaniem dostępu do rekomendowanych przez 

towarzystwa naukowe terapii 4,64% 539 662,04 988 356,13

Organizacja inicjatyw mających na celu podnoszenie 

poziomu wiedzy medycznej, sposobów leczenia, diagnostyki i 

rehabilitacji w zakresie onkologii – Projekty Baza wiedzy o 

raku 9,03% 1 051 301,00 524 614,36

Reprezentowanie interesów osób chorych na nowotwory 

wobec organów ustawodawczych, administracji państwowej 

oraz ośrodków medycznych – działania rzecznicze 

prowadzone przez cały rok. 0,43% 50 555,96 22 329,71

Współpraca z krajowymi, zagranicznymi oraz 

międzynarodowymi stowarzyszeniami i instytucjami 

prowadzącymi działalność o profilu zbliżonym do 

działalności Fundacji. 5,27% 613 756,48 188 720,63

Prowadzenie witryny internetowej Fundacji służącej 

informowaniu o działaniach Fundacji – projekt Alivia.org.pl 0,23% 27 041,77 33 337,56

Prezentowanie problematyki chorób nowotworowych  – 

Projekt Prosto w Raka 1,25% 145 746,62 159 662,36

Pozyskiwanie środków pieniężnych na realizację celów 

Fundacji – pozyskiwanie stałych Darczyńców fundacji, 

wydawanie gazetki informującej Darczyńców o działaniach 

fundacji 20,31% 2 364 131,25 2 217 304,35

koszty odpłatnej działalności statutowej 0,41% 48 274,42 9 000,00

koszty działalności gospodarczej 0,00% -                     -                      

koszty administracyjne 3,27% 381 152,54        339 181,65         

pozostałe koszty operacyjne 0,02% 2 439,52            2,70                    

koszty finansowe 0,84% 97 910,44          25 325,56           

Razem koszty: 100% 11 641 219,69 11 451 427,75 
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6
Bieżący rok Poprzedni rok

brak zmian brak zmian

7

Bieżący rok Poprzedni rok

Stan środków na początek roku 1 563 330,12    710 626,98         

Przychód 1% uzyskany w bieżącym roku 3 166 504,95    3 519 158,00      

Wydatkowano z lat ubiegłych 1 563 330,12    710 626,98         

Wydatkowano z bieżącego roku 1 190 635,55    1 955 827,88      

Stan na koniec roku 1 975 869,40    1 563 330,12      

8

Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują

Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 

1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu 

wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od 

osób fizycznych

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny 

sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik 

finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia 

wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do 

jednostki

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu 

statutowego
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