WPROWADZENIE DO SPRAWOZD ANIA
FINANSOWEGO ZA
1. Nazwa, siedziba i adres
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SaleĘński Fundusz Misyjny
ul. Dąbrowskiego 71
35-036 Rzeszów

2. Wskazanie właściwegosądu prowadzącego rejestr lub innego organu
prowadzącego rejestr

a) Fundusz jest jednostką wyodrębnioną organlzacyjnie Za Zgtomadzenla
Księzy Misjonarzy Saletynów z siedzibą Władz Prowincjalnych w Warszawie,
działającą na podstawie Dekretu powołania Przełozonego Zgromadzęn|a,
wydanego w oparciu o przepis aft. 12 ustawy z dnia I7 mĄa 1989r. o stosunku
Państwa do KościołaKatolickiego w

RP (Dz. U. z 23 maja 1989r. nr. I54

zpoźm. zm.)

b) Fundusz otrzymał statut organizacji pozytku publicznego z chwilą wpisu
doKrajowego Rejestru Sadowego w dniu 18-03-2010r, w oparciu o przepisy
ustawy

z

dnia 24 kwietnia 2003r

o

działalnościpożytku publicznego i

wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873 z 2003r zpoźn. zm.) KRS 0000351556
c) REGON: 040020537-00067

3. Dane doĘczące członków zarządu

_

Zarzqd Funduszu: Ks. Paweł B'yśMS

Dyrektor Saletyńskiego Funduszu

nłtM"eEó
Rińą Funduszu,

t<ś.Grzegorz Zembroń

MS Prowincjał Zgromadzenia KsięĄ

Misjonarzy Saletynów
Koi,ńts1aii

Rćnizyjna:

-,kS.,

Zdzisław Sawka MS

- ks.

Andrzej Szklarski MS

- br. Adam Czaja

MŚ

4. Określenie celów statutowych organizacji
Celem Funduszu jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej
i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznieuĘtecznej i oŚwiatowej

ofiarom katastrof, klęsk zywiołowych, konfliktów zbrojeniolvych

-

w kraju

\

i

wojen

za granlcą.

5. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanię finansowe za okres od 01 'il-Ż020r. do 3I-1Ż-2020r'
6. Zalożenie konĘnuowania działalnościprzez organizację w dającej się
przewidzieć przyszłościoraz zagrożenie konĘn uowania działalności.

Na dzień sporządzenia spraw ozdania finansowego nie
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okresie dłuzszym niż rok.
Sprawozdanie sporządzono przy załozeniu, żę działa\nośóbędzie kontynuowana
w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

7. Omówienie przyjęĘch zasad (poliĘki) rachunkowościo w tym metod
wyceny akĘwów 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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