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WPROWADZENIEDO SPRAWOZDANIAFINANSOWEGOza207t rok
1. Fundacjaz siedzib4we Wroclawiuprzy ul. Bujwida42 rozpoczjladzialalno$6
w 04.05.2011r.
Podstawowymprzedmiotemdzialalno6cistatutowejjest wszechstronne
wspieraniebudowy
nowej siedzimyKliniki Transplantacji
Szpiku,Onkologiii HematologiiDziecigcejAkademii
Medycznej we Wroclawiu, wsp6lpracaz Fundacj4,,Na ratunek dzieciom z chorob4
nowotworow4" z siedzib4 we Wroclawiu, udzielaniewszechstronnejpomocy chorym
dotknigtymchorob4nowotworowqorazinnymischorzeniami,
bgd4cymipod bezpo6redni4
lub
po6rednia
opiek4Kliniki Transplantacji
Szpiku,HematologiiDziecigcejAkademiiMedyczne.;
we Wroclawiulub innycho5rodk6wwskazanychprzez wladzeFundacjii ich rodzinom,w
tym pomocysocjalnejo charakterze
rzeczowymlub finansowym,a takZewspieranieinnych
fundacjizazgod4RadyFundacjiinnychpodmiot6wrealizujqcych
podobnecele.
Natomiastprzedmiotemdzialalno6cigospodarczej
Fundacjijest: hotelei podobneobiekty
zakwaterowania,
wydawanieksi4Zeki periodyk6woraz pozostaladzialalno56wyda.;,tnicza,
z
*yl4czeniem z zakresu oprogramowania,doradztwo zwi1zane z zarz4dzaniem,reklama,
dzialalno!6 zwi4zanaz organizacj1targ6w, wystaw i kongres6w, dzialalno$ zwi4zanaz
wystawianiem przedstawieri artystycznych, dzialalno66 wspomagaj4ca wystawianie
przedstawiefartystycznych
orazpozostaLa
dzialalno66
rozrywkowai rekreacyjna.
2. Fundacjajest zarejestrowana
w S4dzieRejonowymdla Wroclawia-Fabrycznej
VI Wydziai
Gospodarczy
KrajowegoRejestruS4dowego
podnr 0000383632.
3. Czastrwaniajednostkijest
nieograniczony.
4. Sprawozdanie
finansowezostalosporz4dzone
za 2011rok
5. Jednostka
nie posiadaoddzial6wsporz4dzaj4cych
samodzielne
sprawozdania
finansowe.
6. Zakladasig kontynuacjgdzialalno6cigospodarczej
w nie zmniejszonymistotniezakesie w
daj4cejsi9przewidziei
przyszlo:ici.
7. W okresie,za kt6ry sporz4dzono
sprawozdanie
finansowe,nie nast4pilopol4czeniez inn4
j€dnostk4.
8. Wykazanew sprawozdaniu
finansowymskladnikimaj4tkoweaktyw6wi pasyw6wwyceniono
zgodniez ustaw4z 29 wrzeinia 1994t.o rachunkowo6ci
(tj. Dz.tJ.z 2002r. Nr 76, poz694),
stosunkuj4cjako regulg nabycia (kosd wltworzenia) z uwzglgdnieniemutraty wartosci
aktyw6w.

Zt-

a) Inwestycje kr6tkoterminowe *ycenia sig wedlug ceny (warto6ci) rynkowej lub ceny
nabycia,zaleinieod tego, kt6ra z nich jest nizsza,rozch6dinwestycji k6doterminowych
ustalasig wedfugmetodyFIFO (cenynajwczeSniejszej).
b) Nale2no6ci k6tkoterminowe i

roszczenia wykazywane s4 w

wartodci netto

(pomniejszoneji odpisy aktualizuj4cewartoScinale2noSci).S4 one wycenionew kwocie
wymaganejzaplaty(tojest warto5dnominalnejplus odsetkiza 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
dzialalno6cii ich rozliczenie".
d) Rachunekzysk6w i stratsporzqdzasi9 w warianciekalkulacyjnym.
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGOZA201lR.
1,1 Szczeg6lowyzakres zmian w poszczeg6lnychgrupach aktyw6w trwalych .
Fundacjanie posiadaaktyrr6wtrwalych
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 wlasnoScifunduszu podstawowegoi zmianach,je5li nie
sporzAdzasig zestawienia zmian w kapitale (funduszu) wlasnym .
- wplatyFundator6w:16000,00zt.
FunduszzaloZycielski
Zmianynie wyst4pily
1.5 Dane o zmianie rezerw, ze wskazaniem celu ich utworzenia oraz przyczynach
zmian .
- nie wyst4pily
1.6 Dane o odpisachaktualizujqcychwarto6ci 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 zabezpieczonychna majqtku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).
- nrewysrgpuJq
1.9 Zobowi4zaniewarunkowe, w tym udzielone gwarancje i porgczenia, r6wniei
wekslowe .
- nrewysrgpuj4

2.0 Struktura rzeczowai terytorialna przychod6wnettoze sprzedaiy produkt6w ,
towar6w i material6ww podzialena dotyczqcedzialalno6cistatutoweji'
gospodarczej
Przychody
zesprzedaZy
uslug- kraj: l6 008,14zl.
2.1WartoSciodpis6waktualizuj4cychwarto5ciSrodk6wtrwalych i zapas6w,ich
przyczyn
- niewystgpuj?
2.2 Struktura koszt6wrodzajowych:
- Zuiryciematerial6w:
- 5526,61
- Uslugiobce:
- Podatkii oplaty:

- 1701,98
- 1737,00

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

2.4 R.ozliczeniagl6wnych 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 Swiadczeniaudzielone tym czlonkom
- nle wysrgpuj4

4.0 Znaczqcezdarzenia z lat ubieglych ujgte i nieujgte w sprawozdaniu finansowym za
dany rok.
- nie wystgpuj4
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4,1 Zmia,nyzasad(polityki) rachunkowo5cii ich skutk6w.
- niewystgpuj4
4.2 Zmiany sposobusponqdzaniasprawozdaniai ich konsekwencjg.
- niewystgpuj4
5'0 Noweinformacje,kt6re nie zostalyzaprezentowane
we wczesiriejszych
czgfciach,a
maj4 istotny wplyw na ocengsytuacjimaj4tkowej i finansowejoraz wyniku
finansowego.
- niewystgpuj4
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