
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA PRO SPE, ul. Stanisława Jabłońskiego 7/7 35-068 Rzeszów, woj. podkarpackie
KRS 0000 607 263, NIP 517 037 43 11, Regon: 363961250 
Fundacja została utworozna w dniu 08.02.2016 r poprzez oświadczenie Fundatora o ustanowieniu fundacji, w formie aktu notarialnego,
Repertorium A nr 159/2016 w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie, notariusz Danuta Grotowska.  

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Zgodnie z umową Fundacja została zawarta na czas nieokreślony. W dniu 15.03.2016 roku postanowieniem Sądu Rejonoweo w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy KRS Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie pod nr KRS 000607263. 

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01.01-31.12.2020 r

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załżeniu kontynowania działalności w niezmniejszonym istotnie zakresie przez okres nie
krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie istnieją, znane jednostce, okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 

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

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe
sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 

Data sporządzenia: 2021-03-23

Data zatwierdzenia: 2021-10-06

Wiesława Gargała, Bożena Cisek Maciej Gierula - Prezes Zarządu 
Sławomir Wilk - Członek Zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-08


	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

