
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
Dolno śląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia we 

Wrocławiu za 2014 rok 
 
 
1. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia, 54-154 Wrocław, ul. Lotnicza 

37 
 
2. Fundacja nie posiada innych jednostek organizacyjnych. 
 
 
3. Podstawowy przedmiot działalności według PKD – 9499Z działalność pozostałych 

organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana 
 
4. Sąd rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data rejestracji  w KRS 09.10.2001 
r.  pod nr KRS 0000050135 w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.   
REGON nr 005950309  

 

5. Zarząd Fundacji  
Prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz - Prezydent Fundacji 
Prof. dr hab. Rajmund Adamiec  -  Wiceprezydent Fundacji 
Mgr inż. Elżbieta Niczyporuk   - Wiceprezydent Fundacji 
Dr Ewa Mędraś     - Sekretarz Fundacji 
Prof. dr hab. Leszek Paradowski   –  Członek Zarządu 
Prof. dr hab. Marian Gryboś   - Członek Zarządu   
Dr inż. Henryk Juniewicz   - Członek Zarządu 
Mgr inż. Adam Wołowicz   - Członek Zarządu 
Mgr Andrzej Zieliński    - Członek Zarządu 
Mgr inż. Maciej Mączka   - Dyrektor Zarządu 
Mgr Aneta Orman    - Główny Księgowy 

6. Określenie celów statutowych organizacji: 
 
Celem Fundacji jest działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności oraz 
udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności przyczynianie 
się do: 
a) wykorzystania środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju 

obiektów służby zdrowia, 
b) polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, w aparaturę 

diagnostyczną, terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia oraz materiały służące 
utrzymaniu i poprawie stanu higienicznego, 

c) rozwoju wiedzy medycznej i technicznej podnoszenia kwalifikacji kadry w tych 
dziedzinach, 



d) zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy 
rehabilitacji ich skutków, 

e) popularyzowanie działalności osób prawnych, które wspierają finansowo 
realizację zadań statutowych Fundacji. 

 
7. Fundacja została powołana na czas nieokreślony 
 
8. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. 
 
 
9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności 

przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane 
okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 
kontynuowania przez organizację działalności. 

 
10. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości. 
Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 
a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - 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   
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 
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,  
g) Fundusz statutowy - wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej 
h) Udziały w obcych jednostkach - według wartości nominalnej. 
i) Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego. 
 



Wrocław, dnia 13.03.2015 r. 
 
 
Prof. dr hab. Włodzimierz 

Jarmundowicz 

 Dr inż. Henryk Juniewicz  

Mgr inż. Elżbieta Niczyporuk   Mgr inż. Adam Wołowicz  

Prof. dr hab. Rajmund Adamiec  Mgr Andrzej Zieliński  

Dr Ewa Mędraś  Mgr inż. Maciej Mączka  

Prof. dr hab. Marian Gryboś   Mgr Aneta Orman  

Prof. dr hab. Leszek Paradowski    

 
 


