WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za rok 2016
1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazania właściwego
sądu.
FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ
UL. Międzynarodowa 61 , 03-922 Warszawa
REGON 012778977, Numer NIP 113-18-07-560
Celem Fundacji jest:
- Wspieranie ośrodków medycznych dokonujących przeszczepiania szpiku, organizowanie
działalności wspierającej dokonywanie przeszczepów, a także propagowanie wiedzy na temat
przeszczepów.
- Działanie na rzecz pacjentów z chorobami rzadkimi, przewlekłymi i nowotworami.
- Edukacja Społeczeństwa w zakresie przeszczepiania szpiku, chorób rzadkich, przewlekłych i
nowotworowych.
- Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Działalność gospodarcza dotyczy:
- Procedury pobrania materiału przeszczepowego
- Badania zgodności antygenów
- Pobranie i badania wirusologiczne i transport próbek krwi
Organ Rejestrowy
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000055503 w dniu 22-10-2001 roku.
Od 23.12.2004 Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego.
2. Czas trwania działalności jednostki nie został ograniczony .
3. Rok obrotowy
Rokiem obrotowym fundacji jest rok kalendarzowy.
Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało za okres od
01-01-2016 do 31-12-2016
4. Kontynuacja działalności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
Fundacja nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.
Nie są znane nam okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenie dla kontynuacji przez
Fundacje działalności.
Ważniejsze zasady rachunkowości
Zastosowane zasady i metody rachunkowości
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą
o Rachunkowości a także zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji i stowarzyszeń.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w
roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad .
Księgi prowadzone są za pomocą komputera przy użyciu programu finansowo-księgowego.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiste poniesione na ich
nabycie koszty według następujących zasad:
a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
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Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową dla potrzeb ujmowania w księgach środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
- Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 1500.00 złotych Fundacja zalicza
bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
- Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3500.00 złotych Fundacja zalicza do
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej
tych aktywów.
b) Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej
zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są
według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub
ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem
waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania odnoszone są
odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
c) Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut
obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także odsetki od aktywów finansowych.
d) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych.
e) Przychody z działalności statutowej
Przychody z działalności statutowej stanowią otrzymane środki pieniężne i inne aktywa
finansowe, w szczególności : darowizny, dotacje.
f) Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty realizacji zadań statutowych stanowią środki pieniężne i inne aktywa finansowe
wydatkowane na cele statutowe.
g) Koszty administracyjne
Koszty administracyjne stanowią koszty związane z funkcjonowaniem Fundacji, czyli zużycie
materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz
pracowników, amortyzacja oraz pozostałe koszty.
h) Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są w celu zaliczenia przychodów do
właściwego okresu sprawozdawczego. Otrzymane przedpłaty na poczet przyszłych świadczeń nie
stanowią przychodu zarówno w myśl przepisów podatkowych jak i bilansowych.
i) Przychody finansowe
Do przychodów finansowych zaliczamy odsetki od lokat . wkładów bankowych i odsetki od
udzielonych pożyczek oraz dodatnie różnice kursowe.
j) Koszty finansowe
Do kosztów finansowych zaliczamy odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek, opłacone
prowizje od zaciągniętych kredytów, zapłacone odsetki za nieterminowa regulację zobowiązań
oraz ujemne różnice kursowe.
k) Fundusze
Fundusz założycielski wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze
sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione przez Fundatora wpłaty nie podlegają ewidencji.
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l) . Wynik finansowy
Na wynik finansowy składa się ; wynik z działalności statutowej, wynik na pozostałej
działalności operacyjnej , wynik na całokształcie działalności. Fundacja stosuje metodę
porównawczą pomiaru wyniku finansowego.
Osiągnięte przychody
Osiągnięte przychody w całości przeznaczone są wyłącznie na działalność zgodną za statutem .
Wynik na całokształcie działalności to wynik na działalności statutowej, powiększony o koszty
administracyjne, niezbędne do realizacji zadań określonych w statucie.

Sporządził :

Zatwierdził:

Iwona Bakun

Czesław Baranowski

Warszawa ,31-03-2016
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