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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2012 tok

1. Fundacja z siedzib4 we.wroclawiu przy ul. Bujwida 42 rozpoczgla dziaLalno66 w 04.05.20i lr.

Podstawowym przedmiotem dzialalnbsci' statutowej jest wszechstronne wspieranie budowy

nowej  s iedzimy Kl in ik i  TransplanLacj i  Szpiku,  onkologi i  i  Hematologi i  Dziec igcej  Akademi i

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

nowotworow4'' z siedzibq we Wroclawiu, udzielanie wszechstronnej pomocy chorym

dotkniptym chorob4 nowotworow4 oraz inn)..rni schorzeniami, bgdqcymi pod bezposredni4 lub

posrednia opiekq Kliniki Transplantacji Szpiku, Hematologii Dziecipcej Akademii Medycznej

we wroclawiu lub innych osrodk6w wskazanych przez wladze Fundacji i ich rodzinom, w

tym pomocy socjalnej o charakterze rzeczowm lub finansowym, a tak2e wspieranie innych

' 
fundacji za zgod4 Rady Fundacji innych podmiot6w realizujqcych podobne cele'

Natomiast przedmiotem dzialalnosci gospodarczej Fundacji jest: hotele i podobne obiekty

zakwaterowania, .*ydawanie ksiqzek i periodyk6w oraz pozoslala dzialalnoS6 wydawnicza, z

wylqczeniem z zakesu oprogramowania, doradztwo ntiqzane z zarzqdzan\em, reklama,

dzialalnos6 zwiqzana z organizacjq targ6w, wystaw i kongres6w, dzialalnosc zwrqzana z

!rystawianiem przedstawien aftysrycznych, dzialalnoSc wspomagajqca wystawianie

przedstawiefi afystycznych oraz pozostala dziaialnoSd rozrywkowa irekreacyjna'

2. Fundacja jest zarejestrowana w S4dzie Rejonow;.rn dla wroclawia-Fabrycznej vI wydzial

Gospodarczy Krajowego Rejestm Sqdowego pod nr 0000383632'

3.  Czas t r r . ran ia jednostk i  jest  n ieograniczony.

4. Sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone za 2012 rok

5. Jednostka nie posiada oddzial6w sporz4dzaj4cych samodzielne sprawozdania finansowe

6. Zaklada sig kontynuacjp dzialalnosci gospodarczej w nie zmniejszonym istotnie zakesie w

dajqcej si9 przewidzie6 przyszloSci.

7. W okesie, za kt6ry sporz4dzono sprawozdanie finansowe, nie nast4pilo polqczenie z inn4

JednostK+

8. Wykazane w sprawozdaniu finansowym sktadniki majqtkowe aktl'rrv6w i pasyrv6w wyceniono

zgodnie z ustaw4 229 wrzelnia 1994t o rachunkowosci (tj Dz.U. z 2002 r' Nr 76, poz 694),

stosuj4c jako regulg nabycia (koszt wytworzenia) z uwzglgdnieniem utraty wartosci aktlnvdw.
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a) Inwestycje k6tkoterminowe wycenia sig wedlug ceny (warto6ci) rynkowej lub ceny

nabycia, zale4nie od tego, kt6ra z n ich jest nizsza, rozchod inwestycji kr6tkoterminowych

ustala sig wedlug metody FIFO (ceny najwczeSniejszej).

b) Nalemo5ci k6tkoterminowe i roszczenia wykazywane se w wartoSci netto

(pomniejszonej i odpisy aktualizuj4ce wartoSci naleZno6ci). S4 one wycenione w kwocie

wymaganej zaplaty.(to jest warto66 nominalnej plus odsetki za zwlokg w ich zaplacie).

c) Koszty dzialalno$ci operacyjnej. ewidencjonuje siE 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 sig w wariancie kalkulacyjnym.


