
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Sprawozdanie finansowe firmy STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DAWSTWA SZPIKU z  siedzibą 
we Wrocławiu ul. Muchoborska 18 zostało sporządzone zgodnie z      ustawą z dnia 29 września o 
rachunkowości oraz ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 o fundacjach.
Stowarzyszenie dokonało rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 02.04.2004 r. i figuruje w 
Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,  fundacji pod nr: 0000202597.
Stowarzyszenie otrzymało numer identyfikacyjny REGON: 930708503.
Stowarzyszenie ma nadany NIP: 896-10-02-145.
Czas trwania Stowarzyszenia  zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

II

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez 
Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia 
bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania działalności.

3. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 o 
rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących 
działalności gospodarczej. 

Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną.

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej 
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności 
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

III

Koszty
             
Stowarzyszenie prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu „4” oraz zespołu „5” oraz rachunek wyników 
według „4”. Do kosztów działalności statutowej zalicza się koszty związane z realizacja zadań statutowych, w 
tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty administracyjne, tj. 
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie 
materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto nie jest korygowany o bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych, ponieważ dochody przeznaczone na cele statutowe są zwolnione z podatku zgodnie z art. 17 ust.1 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie wyklucza to obowiązku rozliczenia podatku 
dochodowego od osób prawnych w przypadku realizacji zadań innych niż cele statutowe

Bilans
Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny.
          
Środki pieniężne i rachunki bankowe na dzień bilansowy wykazuje się wyrażone w walucie krajowej.
Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad 
określonych przepisami prawa i statutu.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.  
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych  zobowiązań, z wyjątkiem 
zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako  długoterminowe.

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:

IV

Stowarzyszenie uczestniczło w projekcie pt. „Opracowanie w toku zaawansowanych prac B+R metody 
podawania do kości komórek (1) krwiotwórczych razem z mezenchymalnymi komórkami pościeliska jako 
elementem osłonowym i (2)zbijających białaczkę” Akronim: „Cells Therapy”   Nr umowy 
INNOMED/I/1/NCBR/2014.

V

Stowarzyszenie  w roku sprawozdawczym 2017  nie zawierała umów z podmiotami, o których mowa w § 2 pkt 
8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu 
sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
Stowarzyszenie opiera się na nieodpłatnym zaangażowaniu członków  .
Stowarzyszenie  składa następujące deklaracje podatkowe do dnia 31 marca br, deklaracje CIT- 8 z tytułu 
podatku dochodowego od osób prawnych ,oraz co miesiąc VAT-7 z tytułu podatku od towarów i usług oraz 
GUS SOF1 , 
W dniu 31.03.2017r. oraz w dniu 28.08.2017r odbyło się Walne Zebranie Członków
W Stowarzyszeniu w roku sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole

VI

W dniach 18 – 20.12.2017 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku wraz z Dolnośląskim 
Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, Polską Akademią Nauk oraz 
Instytutem Immunologii  i Terapii Doświadczalnej zorganizowało międzynarodową konferencję na temat „Bone 
marrow transplantation – much more than haematopoietic tissue reconstitution

VII

Nie stwierdza się istotnych zagrożeń co do kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie
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