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FINANSOWE GO ZA 2017 ROK

1. Nazrva, siedziba i adres organizacji

SaleĘński Fundusz Misyjny

ul. Dąbrowskiego 71

35_036 Rzeszów

2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu

prowadzącego rejestr

a) Fundusz jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie za Zgromadzenia

Księzy Misjonarzy Saletynów z siedzibą Władz Prowincjalnych w Warszawie,

działającą na podstawie Dekretu powołania Przełożonego Zgromadzenia,

wydanego w oparciu o przepis art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku

Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz. U. z 23 maja 1989r. nr. I54

z późn. zm.)

b) Fundusz otrrymał statut otganizacji pożytku publiczne go z chwilą wpisu

do Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 18-03-2010r, w oparciu o przepisy

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i

wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003r z późn. zm.) KRs 000035 1556

c) REGON: 0400205 37 -00067

3. Dane dotyczące członków zarządu

Wffiffi



4. określenie celów statutowych organizacji

Celem Funduszu jest organizowanie i niesienie pomocy humanitamej

i rozwojowej, dobroczynnej i charytatyvmej, społec:zrie użrytecznej i oświatowej
_ ofiarom katastroĘ klęsk rywiołowych, konfliktów zbrojeniolvych i wojen

w kraju i za granicą.

5. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczre sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2OI7r. do 3l-I2-Z0l7r.
6. Założenie konĘnuowania działalności przez organizację w dającej się
p rzewidzieó prryszłości or az zagr ożenie ko n Ęn u owania działa lności.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdatzerua

zagraŻającekontynuowaniuptzezorganizacjędziałatnościwnajbliŻsrym

okresie dłuŻsrym niż rok.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, ze działalność będzie kontynuowana

w okresie nie krótszym niŻ 12 miesięcy od dnia bilansowego.

6. Omówienie prryjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tYm metod

wyceny aktywów i pasywów, sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego.

_ Aktywa i pasywa wyceniane są wg zasad określonych w Ustawie
o rachunkowości.

- Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariancie porównawczym.
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