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FUNDACJA PRO SPE 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy 2021 

1. Dane identyfikacyjne jednostki 

Nazwa i siedziba spółki             Fundacja PRO SPE 

Ul. S. Jabłońskiego 7/7 

35-068 Rzeszów 

Urząd  Skarbowy  Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie 

Identyfikacja podatkowa  NIP: 5170374311 

     Regon: 363961250 

 

Rejestracja jednostki i forma prawna  

 

Fundacja PRO SPE  została utworzona w dniu 08.02.2016 roku poprzez oświadczenie 

Fundatora o ustanowieniu fundacji, w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 159/2016  w 

Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie, notariusz Danuta Grotowska. 

Zgodnie z umową Fundacja została zawarta  na czas nieokreślony. 

W dniu 15.03.2016 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy 

KRS Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607263. 

 

Przedmiot działania 

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. 

Celami Fundacji są: 

 Działalność charytatywna w tym inicjowanie i wspieranie pastoralnych, charytatywnych 

i ogólnie pomocowych działań dla mieszkańców Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w 

tym w Polsce. 

 Promocja i organizacja wolontariatu w tym szerzenie idei wolontariatu w ramach działalności 

charytatywnej i pomocowej. 

 Promowanie rewitalizacji w tym pomoc w zakresie dbałości o zabytki szczególnie w Gruzji i 

terenie Kaukazu południowego oraz w innych krajach w tym w Polsce. 

 Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. 
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 Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, 

naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, turystyczna, w zakresie kultury fizycznej i 

sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. 

 Dobroczynne fundowanie nagród, stypendiów lub upominków oraz udzielanie innego rodzaju 

pomocy dla osób i instytucji objętych działaniem Fundacji. 

 Pomoc społeczna i inna działalność pomocowa osobom ubogim i przeżywającym inne 

trudności, samotnym matkom, rodzinom, dzieciom i młodzieży, samotnym, bezdomnych, 

chorym, niepełnosprawnym, osobom w sędziwym wieku oraz wyrównywanie szans 

mieszkańców Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce. 

 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gruzji i Kaukazu oraz w 

innych krajach w tym w Polsce. 

 Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz krzewienie wiedzy o historii, 

kulturze i walorach miejsc Gruzji i Kaukazu oraz innych miejsc, do których dostarczana jest 

pomoc. 

 Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia wśród mieszkańców Gruzji i Kaukazu 

oraz w innych krajach w tym w Polsce. 

 Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym wśród mieszkańców Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w 

tym w Polsce. 

 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wśród mieszkańców 

Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce. 

 Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla mieszkańców Gruzji i 

Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce. 

 Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Gruzji 

i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce. 

 Pomoc Polonii i Polakom za granicą; 

 Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

 Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i na rzecz rozwoju sektora organizacji 

pozarządowych 

 Promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) 

 Promowanie wielokulturowości i tolerancji; 

 Działania na rzecz budowania kapitału społecznego w Polsce i poza jej granicami. 

 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych 

przepisach. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji 

celów statutowych jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr/
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2. Wskazanie czasu trwania działalności 

Czas trwania działalności jest nieoznaczony. 

 

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021 roku. 

 

4. Informacja o trwaniu działalności 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 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. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości. 

Jednostka zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządza sprawozdania finansowego według 

załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości, dla jednostek o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

6. Zasady polityki rachunkowości 

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 1994 roku  o 

rachunkowości z późniejszymi zmianami obowiązującymi jednostki kontynuującej działalność. 

 W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 

ekonomiczną. Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i 

przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami 

memoriału, współmierności przychodów i kosztów . Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano 

spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je 

do stosowania na okres wieloletni.  

  

6.1. Metody wyceny: 

Aktywa trwałe 

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano 

w księgach w wysokości cen nabycia. 

a) Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej, 

przy czym: 
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b) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości jednostkowej nie 

przekraczającej 10 000 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich 

do użytkowania, 

c) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych 

w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, 

2. Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia. 

 

Aktywa obrotowe 

1. Wycena zapasów 

- materiały - w cenach zakupu,   

- towary - w cenach nabycia,  

2. Należności, roszczenia i zobowiązania 

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej, 

- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, 

- zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, 

3. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Środki pieniężne w banku i w kasie w walucie polskiej wyceniane są według wartości nominalnej. 

Posiadane środki pieniężne w walucie wycenia się według kursu średniego NBP z dnia, który 

poprzedza dzień wyceny. 

4. Kapitały (fundusze) własne   

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, według ich rodzajów i 

zasad określonych przepisami prawa i statutu.  

5. Uznanie przychodów 

Przychody uznawane są w wartości nominalnej. 

7.Wynik finansowy 

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

 

6.2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania 

finansowego: 

 

Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone 

księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników 

częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej. 



 

 

 5 

Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont 

korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. 

Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio 

sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.      

 

Rzeszów, dn. 26.04.2022 r. 



FUNDACJA PRO SPE

Ul. S.Jabłońskiego 7/7 

35-068 Rzeszów

na dzień 31.12.2021 roku

za okres za okres 

01.01.2021 -

31.12.2021

01.01.2020 -

31.12.2020

A. Przychody z działalności statutowej 1 648 823,25 573 006,85

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 648 823,25 573 006,85

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej 1 458 290,49 464 192,47

I. Koszty  nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 458 290,49 464 192,47

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 190 532,76 108 814,38

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu

H. Zysk (strata) z działalności operaycyjnej (C+F-G) 190 532,76 108 814,38

I. Pozostałe przychody operacyjne 4 950,00 14 900,51

J. Pozostałe koszty operacyjne 27,74 66,69

K. Przychody finansowe 802,04 1 364,95

L. Koszty finansowe 1 190,58 1 055,67

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 195 066,48 123 957,48

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto ( M-N) 195 066,48 123 957,48

Sporządzono :  Rzeszów, 26-04-2022

 podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiag rachunkowych

LP. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 



FUNDACJA PRO SPE

Ul. S.Jabłońskiego 7/7 

35-068 Rzeszów

na dzień 31.12.2021 roku

za okres : za okres :

A. Aktywa trwałe 1 026,00 1 026,00

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe 1 026,00 1 026,00

IV. Inwestycje długotermoniwe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 1 008 473,80 819 036,64

I. Zapasy 104 329,31 158 581,88

II. Należności krótkoterminowe 5 114,40 538,85

III. Inwestycje krótkoterminowe 898 644,45 659 541,05

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 385,64 374,86

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

1 009 499,80 820 062,64

za okres : za okres :

A. Fundusz własny 995 724,87 800 658,39

I. Fundusz statutowy 2 500,00 2 500,00

II. Pozostałe fundusze 798 158,39 674 200,91

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

IV. Zysk (strata) netto 195 066,48 123 957,48

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 774,93 19 404,25

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe 13 774,93 19 404,25

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1 009 499,80 820 062,64

Sporządzono :  Rzeszów, 26-04-2022

 podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiag rachunkowych

01.01.2021 - 

31.12.2021

01.12.2021 - 

31.12.2021

01.01.2020 - 

31.12.2020

01.12.2020 - 

31.12.2020

Pasywa razem

BILANS - AKTYWALp.

BILANS - PASYWALp.

Aktywa razem



 
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO  PRO SPE 

sporządzanego zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości 
 

 

 

 

 

Informacje uzupełniające do bilansu: 
 

1)  kwota  wszelkich  zobowiązań  finansowych,  w tym  z tytułu  dłużnych  instrumentów  

finansowych, gwarancji  i poręczeń  lub  zobowiązań  warunkowych  nieuwzględnionych  

w bilansie,  ze  wskazaniem charakteru   i formy   wierzytelności  zabezpieczonych  

rzeczowo;   

 

Fundacja PRO-SPE na dzień bilansowy nie posiada zobowiązań finansowych, gwarancji 

i poręczeń lub zobowiązań warunkowych. 

 

2)   kwota   zaliczek   i kredytów  udzielonych  członkom  organów  administrujących,  

zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz 

wszelkich kwot spłaconych, odpisanych  lub  umorzonych,  a także  zobowiązań  

zaciągniętych  w ich  imieniu  tytułem  gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze 

wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii; 

 

Fundacja  nie udzieliła pożyczki oraz innego świadczenia o podobnym charakterze 

członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących. 

 
 
 
3)   uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

 

  

AKTYWA 

 

  

AKTYWA TRWAŁE 1 026,00 

- Należności długoterminowe 1 026,00  

AKTYWA OBROTOWE 1 008 473,80 

- Zapasy 104 329,31  

- Środki pieniężne w kasie 2 154,62  

- Środki pieniężne na rachunku bankowym 896 489,83  

- Należności krótkoterminowe 5 114,40 

- Rozliczenia międzyokresowe 385,64 

AKTYWA RAZEM 1 009 499,80 

 

 

 



 PASYWA 

 

KAPITAŁY WŁASNE 995 724,87  

- Kapitał podstawowy 2 500,00  

- Wynik finansowy za rok obrotowy 195 066,48  

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA 13 774,93 

- Zobowiązania krótkoterminowe 13 774,93 

PASYWA RAZEM 1 009 499,80 

 
 

4)   struktura  zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności 

informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek 

członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych 

 

 

 

PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEODPŁATNEJ 

DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 1 648 823,25  

- Darowizny pieniężne od osób fizycznych 572 322,89 

- Darowizny pieniężne od osób prawnych 110 440,00 

- Darowizny rzeczowe  14 707,25 

- 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych 66 079,47 

- Dotacja RITA 50 950,00 

- Dotacja MSZ 834 323,64 

PRZYCHODY OPERACYJNE 4 950,00  

PRZYCHODY FINANSOWE 802,04  

PRZYCHODY OGÓŁEM 1 654 575,29  

 
 
 
 
5)    struktura poniesionych kosztów  

 

 

KOSZTY Z TYTUŁU NIEODPŁATNEJ 

DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W TYM : 1 458 290,49  

KOSZTY ADMINISTARCYJNE 160 158,55 

- Zużycie materiałów i energii 2 172,73 

- Usługi obce 78 653,28 

- Wynagrodzenia 67 055,48 

- Ubezpieczenia i inne świadczenia 12 277,06 

KOSZTY OPERACYJNE 27,74 

KOSZTY FINANSOWE 1 190,58 

KOSZTY  OGÓŁEM 1 459 508,81  

 

 

 

W 2021 roku Fundacja PRO SPE nie prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego jak i 

działalności gospodarczej. 

 



6)   źródła zwiększenia i sposób wykorzystania funduszu statutowego  
 

 

Wyszczególnienie 

Stan na 

01.01.2021 

roku 

Zmiany w ciągu roku 

obrotowego 
Stan na 

31.12.2021 

 roku Zwiększenia Zmniejszenia 

Fundusz statutowy  2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 

Razem 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 

 

 

Wartość kapitału statutowego wynikająca z założycielskiego Aktu Notarialnego wynosi 2 500,00.  

Przez cały okres istnienia Fundacji wysokość tego kapitału nie uległa zmianie. 
 

7)   dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych 

W roku 2021  Fundacja uzyskała przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

w wysokości : 66 079,47. 

 

PRZYCHODY Z TYTUŁU 1 % PODATKU 

DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 66 079,47  

CEL SZCZEGÓLNY: 17 831,00 

- Chleb z masłem 53,10 

- Domek babci 269,70 

- Dunajec 3 739,70 

- Hospicjum 23,90 

- Lokata przedszkolaka 128,30 

- Misja Kamiliańska 58,80 

- Misje Archidiecezji Przemyskiej 11 634,90 

- Rehabilitacja niepełnosprawnych 169,30 

- Misje pozostałe 1 753,30 

 

Otrzymane środki w wysokości 41 760,80  zostały przekazane przelewem bankowym zgodnie ze 

wskazaniem w zeznaniach podatkowych osób fizycznych.  

 

 

 

 

  
 



8)   inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje 

i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki 

 

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego Fundacja nie posiada informacji innych niż 

wymienione powyżej, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na rzetelność oceny sytuacji 

majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy. 

 
 

 

 

Rzeszów, dn. 26.04.2022 r. 

 


