
FUIIDACJA,,PRZYL.ADEK NADZIEI'
50-368 Wroclaw ul. Bujwida 42, NIP 898-218-93-96 Regon 0215054d5

SPRAWOZDANIE

FINANSOWE

ZA2OII ROK

: -



FLTNDACJA,,PMYLADEK NADZ]ET'

50-368 Wroclaw ul. Bujwida 42, NIP 898-218-93-96 Regon 021505463

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za207t rok

1. Fundacja z siedzib4 we Wroclawiu przy ul. Bujwida 42 rozpoczjla dzialalno$6 w 04.05.2011r.

Podstawowym przedmiotem dzialalno6ci statutowej jest wszechstronne wspieranie budowy

nowej siedzimy Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecigcej Akademii

Medycznej we Wroclawiu, wsp6lpraca z Fundacj4 ,,Na ratunek dzieciom z chorob4

nowotworow4" z siedzib4 we Wroclawiu, udzielanie wszechstronnej pomocy chorym

dotknigtym chorob4 nowotworowq oraz innymi schorzeniami, bgd4cymi pod bezpo6redni4 lub

po6rednia opiek4 Kliniki Transplantacji Szpiku, Hematologii Dziecigcej Akademii Medyczne.;

we Wroclawiu lub innych o5rodk6w wskazanych przez wladze Fundacji i ich rodzinom, w

tym pomocy socjalnej o charakterze rzeczowym lub finansowym, a takZe wspieranie innych

fundacji za zgod4 Rady Fundacji innych podmiot6w realizujqcych podobne cele.

Natomiast przedmiotem dzialalno6ci gospodarczej Fundacji jest: hotele i podobne obiekty

zakwaterowania, wydawanie ksi4Zek i periodyk6w oraz pozostala dzialalno56 wyda.;,tnicza, z

*yl4czeniem z zakresu oprogramowania, doradztwo zwi1zane z zarz4dzaniem, reklama,

dzialalno!6 zwi4zana z organizacj1 targ6w, wystaw i kongres6w, dzialalno$ zwi4zana z

wystawianiem przedstawieri artystycznych, dzialalno66 wspomagaj4ca wystawianie

przedstawief artystycznych oraz pozostaLa dzialalno66 rozrywkowa i rekreacyjna.

2. Fundacja jest zarejestrowana w S4dzie Rejonowym dla Wroclawia-Fabrycznej VI Wydziai

Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod nr 0000383632.

3. Czas trwan ia jednostkijest nieograniczony.

4. Sprawozdanie finansowe zostalo sporz4dzone za 2011 rok

5. Jednostka nie posiada oddzial6w sporz4dzaj4cych samodzielne sprawozdania finansowe.

6. Zaklada sig kontynuacjg dzialalno6ci gospodarczej w nie zmniejszonym istotnie zakesie w

daj4cej si9 przewidziei przyszlo:ici.

7. W okresie, za kt6ry sporz4dzono sprawozdanie finansowe, nie nast4pilo pol4czenie z inn4

j€dnostk4.

8. Wykazane w sprawozdaniu finansowym skladniki maj4tkowe aktyw6w i pasyw6w wyceniono

zgodnie z ustaw4 z 29 wrzeinia 1994t. o rachunkowo6ci (tj. Dz.tJ. z 2002 r. Nr 76, poz 694),

stosunkuj4c jako regulg nabycia (kosd wltworzenia) z uwzglgdnieniem utraty wartosci

aktyw6w.

Zt-



a) Inwestycje kr6tkoterminowe *ycenia sig wedlug ceny (warto6ci) rynkowej lub ceny

nabycia, zaleinie od tego, kt6ra z nich jest nizsza, rozch6d inwestycji k6doterminowych

ustala sig wedfug metody FIFO (ceny najwczeSniejszej).

b) Nale2no6ci k6tkoterminowe i roszczenia wykazywane s4 w wartodci netto

(pomniejszonej i odpisy aktualizuj4ce wartoSci nale2noSci). S4 one wycenione w kwocie

wymaganej zaplaty (tojest warto5d nominalnej plus odsetki za zwlokg w ich zaplacie).

c) Koszty dzialalnoSci operacyjnej ewidencjonuje si9 na kontach zespofu 4- ,,Koszty

rodzajowe i ich rozliczenia" oraz na kontach zespolu 5- ,,Koszty wedlug typ6w

dzialalno6ci i ich rozliczenie".

d) Rachunek zysk6w i strat sporzqdza si9 w wariancie kalkulacyjnym.
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA DO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGOZA 201lR.

1,1 Szczeg6lowy zakres zmian w poszczeg6lnych grupach aktyw6w trwalych .

Fundacja nie posiada aktyrr6w trwalych

1.2 Fundacja nie posiada grunt6w uZytkowanych wiecryScie.

1.3 WartoSci majQtku nieujgtego w bilansie, z kt6rego korzysta jednostka (obiekt6w
utywanych, np. na podstawie umowy dzier2awy)

- nie wystgpuj4

1.4 Dane o strukturze wlasnoSci funduszu podstawowego i zmianach, je5li nie
sporzAdza sig zestawienia zmian w kapitale (funduszu) wlasnym .

Fundusz zaloZycielski - wplaty Fundator6w: 16 000,00 zt.

Zmiany nie wyst4pily

1.5 Dane o zmianie rezerw, ze wskazaniem celu ich utworzenia oraz przyczynach
zmian .

- nie wyst4pily

1.6 Dane o odpisach aktualizujqcych warto6ci naleine .

- nie wyst4pily

1.7 Struktura zobowi4z ft dlugoterminowych, w podziale na terminy splaty.

- nie wystgpuj4

1.8 Wykaz istotnych porycji rozliczefi migdryokresowych(crynnych) i rrykaz
zobowi4zift zabezpieczonych na majqtku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

- nre wysrgpuJq

1.9 Zobowi4zanie warunkowe, w tym udzielone gwarancje i porgczenia, r6wniei
wekslowe .

- nre wysrgpuj4



2.0 Struktura rzeczowa i terytorialna przychod6w netto ze sprzedaiy produkt6w ,
towar6w i material6w w podziale na dotyczqce dzialalno6ci statutowej i'
gospodarczej

Przychody ze sprzedaZy uslug - kraj: l6 008,14 zl.

2.1 WartoSci odpis6w aktualizuj4cych warto5ci Srodk6w trwalych i zapas6w, ich
przyczyn

- nie wystgpuj?

2.2 Struktura koszt6w rodzajowych:

- Zuirycie material6w: - 5526,61
- Uslugi obce: -  1701 ,98
- Podatki i oplaty: - 1737,00

2.3 Informacje dotycz4ce zysktfw i start nadznyczajnych, w podziale na losowe i
pozostale.

- nie wystgpujq

2.4 R.ozliczenia gl6wnych pozycji r6Zni4cych podstawg opodatkowania podatkiem
dochodowych do wyniku {inansowego brutto.

- nie wystgpuj4

3.0 Struktura zawodowa, przecigtne zatrudnienie

- Brak zatrudnienia

3.1 Wynagrodzenie wyplacone czlonkom zzrz4du i organom nadzoruj4cym sp6lek
handlowych

- nie wystgpuj4

3,2 PoLyczki i Swiadczenia udzielone tym czlonkom

- nle wysrgpuj4

4.0 Znaczqce zdarzenia z lat ubieglych ujgte i nieujgte w sprawozdaniu finansowym za
dany rok.

- nie wystgpuj4
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4,1 Zmia,ny zasad (polityki) rachunkowo5ci i ich skutk6w.

- nie wystgpuj4

4.2 Zmiany sposobu sponqdzania sprawozdania i ich konsekwencjg.

- nie wystgpuj4

5'0 Nowe informacje, kt6re nie zostaly zaprezentowane we wczesiriejszych czgfciach, a
maj4 istotny wplyw na oceng sytuacji maj4tkowej i finansowej oraz wyniku
finansowego.

- nie wystgpuj4
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