
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 rzecz 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 kalo 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
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w 
Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000323696
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2014 - 31.12.2014

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
na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie sa nam znane okoliczności i zdarzenia, które 
świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym 
okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowania w okresie 
nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowan
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
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Sporządzono dnia:

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
potraconymi odsetkami. Odsetki te odnosi sie odpowiednio na dobro przychodów
finansowych lub w cie ar kosztów finansowych.
11. 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 nastepnym roku.
12. Zobowiązania i fundusze specjalne
Zobowiązania długoterminowe sa to zobowiązania, których okres spłaty na dzień
bilansowy jest dłuższy ni jeden rok.
Zobowiązania krótkoterminowe sa to zobowiązania, których okres spłaty na dzien
bilansowy jest krótszy ni jeden rok.
Zobowiązania sa wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami
przypadającymi do zapłaty na dzien bilansowy. Odsetki te księgowane sa w cie ar
kosztów finansowych.
13. Przychody i koszty
Do przychodów zaliczane sa otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe,
otrzymane składniki majatkowe.
Otrzymane i należne przychody ksiegowane sa bezpośrednio w przychody okresu
obrachunkowego.
Do kosztów działalnosci zaliczane sa koszty zwiazane z realizacja zadań statutowych oraz
koszty administracyjne fundacji takie jak: wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
pracowników i innych osób ( w bieżącym roku obrachunkowym – nie wystapiły ),
zużycie materiałów, zakup usług obcych oraz pozostałe koszty podróży, reklamy itp.
W trakcie roku obrotowego koszty administracyjne ksiegowane sa na oddzielnych
kontach w zespole „4” lub w koszty realizacji projektów na konto analityczne kosztów
administracyjnych.
Różnica pomiedzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku wyników zwieksza – po
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty
w nastepnym roku obrotowym.
Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski i straty nadzwyczajne przedstawiaja skutki finansowe zdarzen powstajacych
niepowtarzalnie poza normalna działalnoscia fundacji.
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