
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok 
 

1. Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji - Fundacja 
ul. Bajana 67/23, 54-129 Wrocław 
KRS: 0000350577 
NIP: 8942996825 

 
2. Fundacja nie posiada innych jednostek organizacyjnych. 

 
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 80 90 

 
4. Fundacja wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 
05.03.2010. 

REGON: 021241173 
 

5. Dane dotyczące członków zarządu: 
 
 Anna Jelenik 
 Agata Pustuła 
 Kinga Truś 
 

6. Określenie celów statutowych organizacji: 
1) podejmowanie działań humanitarnych mających na celu optymalizację warunków życia 
osób chorych i niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin; 
2) łamiąca stereotypy edukacja z zakresu sytuacji osób chorych i niepełnosprawnych; 
3) szkolenie i doskonalenie umiejętności personelu medycznego oraz innego, pracującego z 
osobami chorymi i niepełnosprawnymi; 
4) propagowanie właściwego stosunku do osób niepełnosprawnych wskutek choroby bądź 
trwałego kalectwa wyobcowanych społecznie, prowadzenie działań na rzecz ich reintegracji; 
5) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach ochrony zdrowia, opieki 
społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze szczególnym naciskiem na opiekę 
psychologiczną (psychoonkologiczną) oraz rehabilitację fizyczną. 
 

7. Fundacja została powołana na czas nieograniczony. 
 

8. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 
 

9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 

 
10. Sprawozdanie finansowe sporządzono wg zasad zawartych w Ustawie o Rachunkowości 

z dn. 29 września 1994 r. (z późn. zmianami) oraz w oparciu o zatwierdzoną przez 
Zarząd Fundacji Politykę rachunkowości. 



W księgowaniu została zachowana zasada ciągłości zgodnie z art. 5 ust.1 Ustawy oraz zasada 
memoriałowa, określona w art. 6 ust.1 Ustawy. 

 
11. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 
a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia (zakupu) 

obejmującej kwotę należną sprzedającemu wraz z podatkiem VAT, powiększona w 

przypadku importu, o obciążenia publicznoprawne oraz o koszty bezpośrednio związane z 

zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania wraz z 

kosztami transportu, załadunku, wyładunku oraz pomniejszona o rabaty, upusty i inne 

podobne zmniejszenia. W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia środka 

trwałego lub wartości niematerialnej przyjętego w szczególności nieodpłatnie (w formie 

darowizny) ich wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego 

przedmiotu. 

Umorzenia (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych mogą 

nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania   Dokonywane są na 

zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres 

amortyzacji. Rozpoczęcie umorzeń powinno a ich a ich zakończenie nie później niż z chwilą 

zrównania wartości umorzeń. Umorzeń środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości 

początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł dokonuje się w sposób uproszczony poprzez 

dokonanie odpisów jednorazowo całej wartości początkowej tych środków trwałych w koszty 

amortyzacji. 

b) Finansowe aktywa trwałe –  wycenia się na dzień bilansowy według ceny ich nabycia 

pomniejszonej ewentualnie, o odpisy z  tytułu trwałej utraty ich wartości 

c) Należności - wycenia się w wartości nominalnej; zgodnie z § 2 ust. 5 Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla 

niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności 

gospodarczej zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności  

d) Inwestycje krótkoterminowe - wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według cen 

nabycia  

e) Środki pieniężne - według wartości nominalnej 

f) Zobowiązania - wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty; zgodnie z 

§ 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczegółowych 

zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, 

nieprowadzących działalności gospodarczej zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności  

g) Fundusz statutowy - wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej 



h) Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego. Nadwyżkę 

przychodów nad kosztami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się na zwiększenie 

funduszu statutowego, nadwyżkę kosztów nad przychodami – na zmniejszenie funduszu. 

statutowego po uprzednim zatwierdzeniu bilansu 

 


