
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA HEROSI
00-382 WARSZAWA
SOLEC 81B A-51
0000323696

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
a) Działanie i pomoc na rzec osób chorych, niepełnosprawnych (fizycznie oraz umysłowo), 
 a także osób z obszaru patologii społecznych – dzieci i młodzieży.
b) Przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia we współczesnym społeczeństwie 
 i przeciwdziałanie ich izolacji społecznej oraz zawodowej.
c) Pomoc w aktywizacji osób niepełnosprawnych i w różnych obszarach działalności
 społecznej i kulturalnej, a także likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych  w społeczeństwie.
d) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i osób dorosłych jako formy  spędzania wolnego 
czasu oraz rehabilitacji.
e) Wspieranie rozwoju szkół oraz organizacji i placówek działających na rzecz rozwoju sportu  i rekreacji, 
ochrony zdrowia i edukacji kulturalnej.
f) Promowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych.
g) Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Dnia 19 grudnia 2009 Fundacja Herosi uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy  dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
Rejestr  Przedsiębiorców nr KRS 0000323696
Nr REGON 1417566065

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Nieograniczony, 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
5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie zostało sporządzone  na ostatni dzień roku obrotowego.
W skład organizacji  nie wchodz
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

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:

9. Wycena aktywów i pasywów
 
a) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Środki pieniężne obejmują pieniądze na rachunkach i w kasie.
Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej. Środki pieniężne na rachunkach bankowych są  
wykazywane z doliczonymi lub potrąconymi odsetkami. Odsetki te odnosi się odpowiednio na dobro  
przychodów finansowych lub w ciężar kosztów finansowych.
b) Fundusze własne
 Na fundusz statutowy składa sie fundusz założycielski oraz nadwyżka przychodów nad kosztami  z 
poprzednich lat obrachunkowych.
 Różnica miedzy przychodami i kosztami ustalona w rachunku wyników, zwiększa, po  zatwierdzeniu rocznego 
sprawozdania finansowego, odpowiednio przychody lub koszty 
 w następnym roku.
c) Zobowiązania i fundusze specjalne
 Zobowiązania długoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest  dłuższy niż 
jeden rok.
 Zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest  krótszy niż 
jeden rok.
 Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami  przypadającymi do 
zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów  finansowych.

d) Przychody i koszty
 
 Przychodami podstawowej działalności operacyjnej są przychody statutowe (określone statutem). Do 
przychodów tych zaliczane są otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe, otrzymane  składniki 
majątkowe.  Otrzymane i należne przychody księgowane są bezpośrednio w przychody  okresu  
obrachunkowego. 
 Przychodem statutowym jest także nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk) ustalona za  poprzedni rok 
obrotowy. 
 Poza przychodami z działalności statutowej w fundacji występują także: 
• pozostałe przychody operacyjne – w tym m.in. przychody związane ze zbyciem środków  trwałych, z 
odpisaniem zobowiązań przedawnionych, umorzonych lub nieściągalnych,  z odszkodowaniami  i karami - w 
roku sprawozdawczym nie wystąpiły,
• przychody finansowe – wynikające z dokonywanych przez jednostkę operacji  finansowych, głównie ze 
sprzedaży udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych,  odsetki od lokat wolnych środków pieniężnych 
na rachunkach bankowych, otrzymane  odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, dodatnie różnice kursowe, umorzone 
kredyty  i zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez jednostkę pożyczek,  
• zyski nadzwyczajne – obejmujące skutki zdarzeń trudnych do przewidzenia poza  działalnością operacyjną 
jednostki, niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia,  głównie spowodowane siłami natury, np. powódź, 
pożar, huragan - w roku  sprawozdawczym nie wystąpiły.
 Do kosztów podstawowej działalności Fundacji zaliczane są koszty związane z realizacją zadań  statutowych 
oraz koszty  administracyjne takie jak: wynagrodzenia oraz ubezpieczenia  pracowników i innych osób (w 
bieżącym roku obrachunkowym – nie wystąpiły), zużycie  materiałów, zakup usług obcych oraz pozostałe 
koszty podróży służbowych, reklamy itp.
 W trakcie roku obrotowego koszty administracyjne księgowane są na oddzielnych kontach w  zespole „4” a  
koszty realizacji projektów na kontach analitycznych w zespole "5".
 Ewidencję pozostałych kosztów Fundacji, tzn. innych niż koszty podstawowej działalności, tj.  koszty 
finansowe, pozostałe koszty operacyjne oraz straty nadzwyczajne,  prowadzi się na  kontach zespołu 7. 
Klasyfikacji tych kosztów dokonuje się według zasad  ogólnych określonych  w ustawie o rachunkowości. 

 Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku wyników zwiększa, po  zatwierdzeniu 
rocznego sprawozdania finansowego, odpowiednio przychody lub koszty w  następnym roku obrotowym.
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