
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA KROPLA ŻYCIA IM. AGATY MRÓZ-OLSZEWSKIEJ
41-400 MYSŁOWICE
MIKOŁOWSKA 29 
0000356025

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Celem Fundacji jest:
- ratowanie życia i zdrowia chorych na nowotwory krwi i choroby pokrewne,
- popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o krwiodawstwie, transplantacjach
i przeszczepach szpiku kostnego,
- promocja i poprawa ochrony zdrowia , ze szczególnym uwzględnieniem krwiodawstwa,
transplantacji i przeszczepu szpiku kostnego,
- tworzenie i promocja programów poprawy zdrowotności polskiego społeczeństwa
w zakresie chorób krwi,
- promowanie krwiodawstwa w społeczeństwie polskim i za granicą,
- integracja środowisk promujących programy ochrony zdrowia i poprawy zdrowotności,
- wspieranie ośrodków medycznych przygotowujących i dokonujących zabiegi
przeszczepiania szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
- ustanowienie stypendiów dla młodych i utalentowanych sportowców według „Regulaminu
przyznawania stypendium młodym sportowcom”, ustalonego przez Fundację,
- objęcie opieką małoletniej Liliany Olszewskiej, córki
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas nieograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2015-31.12.2015

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w 
okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarządowi Fundacji nie są znane okoliczności, które 
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2016-06-08

1. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 
września 1994 roku (tekst jednolity DZ U nr 76 z 2002 r. z późniejszymi zmianami ). Fundacja prowadzi księgi 
rachunkowe stosując politykę rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania zarządzeniem Prezesa 
Fundacji z dnia 25.08.2010 r. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym.

2. Środki trwale i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia. Środki trwałe 
amortyzowane są metodą liniową z zastosowaniem stawek zgodnych z ustawą o podatku dochodowym od 
osób prawnych. Środki trwałe o wartości do 3500,00 zł amortyzowane są jednorazowo po ich wydaniu do 
użytkowania.

3. Zapasy wyceniane są według ceny nabycia .

4. Należności i zobowiązania .
Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość 
należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. 
Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniane są wg wartości nominalnej.

6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania. W przypadku ponoszenia wydatków 
dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. 
Fundacja tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący 
okres
sprawozdawczy.

7. Przychody ujmowane są w podziale na przychody z działalności statutowo nieodpłatnej, przychody z 
działalności statutowo odpłatnej , przychody z działalności gospodarczej oraz pozostałe przychody operacyjne i 
finansowe.

8. Koszty kwalifikowane są w podziale na koszty działalności statutowo nieodpłatnej, koszty działalności 
statutowo odpłatnej, koszty działalności gospodarczej, koszty administracyjne oraz pozostałe koszty operacyjne 
i finansowe.
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