
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

Fundacji PRO SPE  
za okres od 15.03.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

 

 

INFORMACJA  OGÓLNA 

 

1. Nazwa fundacji, adres, numer KRS 

 

Fundacja PRO SPE 

35-068 Rzeszów, Ul. S. Jabłońskiego 7/7,  

NIP 5170374311 

KRS 0000607263 

2. Czas trwania działalności Fundacji 

Czas trwania fundacji PRO SPE jest nieograniczony. 

3. Okres objęty sprawozdaniem 

Ponieważ jest to pierwszy rok działalności fundacji to okresem obejmującym sprawozdanie 

finansowe jest okres od 15 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

4. Zastosowane zasady rachunkowości 

Sprawozdanie finansowe fundacji sporządzone zostało zgodnie z: 

Ustawą o  rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2013, poz. 330; z późniejszymi 

zm.), przewidzianych dla jednostek mikro. 

Decyzją Rady  (Uchwała nr 5/2016 z dnia 28.04.2016 r.) Fundacja  PRO SPE  uznana została 

za jednostkę mikro i przy sporządzaniu sprawozdania finansowego korzysta z uproszczeń, 

zgodnie z wymogami określonymi w art. 3 ust. 1 a ustawy o rachunkowości. 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało według wzoru przewidzianego dla jednostek 

mikro, określonego w załączniku nr 4 do Ustawy o rachunkowości. 

Finansowe operacje przedstawione w sprawozdaniu są wiarygodne, przedstawiają rzetelny 

obraz sytuacji majątkowej Fundacji i wynik finansowy. 



5.  Informacja czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu że 

działalność będzie kontynuowana 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w 

przyszłości oraz braku okoliczności wskazujących na  zagrożenie kontynuowania działalności 

Fundacji.   

6.  Przyjęte zasady polityki rachunkowości 

Przyjętą przez Fundację politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, 

z  uwzględnieniem zasady kontynuacji.  

Fundacja przyjęła następujące metody wyceny posiadanych  składników majątku Fundacji: 

 

1. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszonych 

o odpisy amortyzacyjne. 

2. Posiadane środki finansowe w walucie polskiej wycenia się według wartości 

nominalnej. 

3. Posiadane środki pieniężne w walucie wycenia się według kursu średniego NBP z 

dnia, który poprzedza dzień wyceny. 

4. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości 

nominalnej, według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu.  

5. Zobowiązania i należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty. 

6. Wynik finansowy podaje się zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy. 

 

Rzeszów dn. 28.03.2017 

 

……………………………………     …………………………… 

sporządzający sprawozdanie       Maciej Gierula 

 

 

 

 

         ………………………………..

          Grażyna Groszek 

 

 

 

 



SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

Fundacji PRO SPE  
za okres od 15.03.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

 

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA  DO  BILANSU 

 

 

 

1.   Kwota zobowiązań finansowych 

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych w tym z tytułu dłużnych 

instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 

nieuwzględnionych w bilansie. 

2.   Kwota  udzielanych  zaliczek i kredytów  

Fundacja nie udzielała zaliczek i kredytów oraz innych świadczeń o podobnym charakterze 

członkom organów administrujących,  zarządzających i nadzorujących.  

3.   Informacja o udziałach (akcjach) własnych 

Fundacja PRO SPE udziałów własnych  i akcji nie posiada. 

4.  Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

Aktywa: 

1. Aktywa trwałe:                                                0,00 PLN 

2. Aktywa obrotowe:                                          162 047,84 PLN 

w tym: 

- zapasy:                                                             1 972,50 PLN 

- środki pieniężne w kasie:                                   131,06 PLN 

- środki finansowe na rachunku bankowym  159 855,21 PLN 

 

Pasywa: 

 

1. Kapitały własne:               154 501,72 PLN 

    w tym: 

- kapitał podstawowy                             2 500,00 PLN 

- wynik finansowy za rok obrotowy            152 001,72 PLN 



 

      2.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                 7 546,12 PLN 

w tym: 

- zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw        7 546,12 PLN 

5. Struktura zrealizowanych przychodów 

 Przychody uzyskane w 2016 r 

1. Przychody z tytułu nieodpłatnej działalności statutowej 183 039,76 PLN 

  w tym: 

     -  darowizny od osób fizycznych       100 849,12 PLN 

            -  darowizny od osób prawnych                82 190,64 PLN 

 

2. Przychody finansowe         2 022,39 PLN 

 

Przychody ogółem:                           185 062,15 PLN 

6.  Informacje o strukturze kosztów 

Poniesione koszty w 2016 r. 

1. Koszty działań statutowych nieodpłatnych     29 875,50 PLN 

 

2. Koszty administracyjne          3 146,94 PLN 

 w tym: 

- zużycie materiałów i energii           767,67 PLN 

- usługi obce              756,27 PLN 

- amortyzacja           1 623,00 PLN 

 Koszty ogółem:          33 022,44 PLN 

W roku 2016 Fundacja PRO SPE   nie  prowadziła odpłatnej działalności pożytku 

publicznego jak i działalności gospodarczej. 

 

Rzeszów dn. 28.03.2017 r. 

 

 

……………………………………     …………………………… 

sporządzający sprawozdanie       Maciej Gierula 

 

 

         ………………………………..

          Grażyna Groszek 


