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INFORMAC JA DODATKOWA 

Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 



Polska Fundacja Dla Afryki zostala wpisane do Krajowego Rejestru S^dowego w dniu 

22 marca 2012 r. pod numerem KRS 0000415325. 

Celem Fundacji jest ochrona zdrowia mieszkancow Afryki oraz poprawa warunkow 

ich zycia. 

Fundacja nie posiada statusu organizacji pozytku publicznego. 

1. Stosowane metody wyceny aktywow i pasywow oraz przychodow i kosztow 

Aktywa i pasywa wyceniono wedlug zasad okreslonych w Ustawie 

0 Rachunkowosci, z tym ze: 

- Naleznosci uĵ te w sprawozdaniu wynosz^ 0,00 zl. 

2. Zmiany metod ksi^gowosci i wyceny dokonywane w roku obrotowym 

Nie dotyczy. 

3. Zmiany sposobu sporz^dzania sprawozdania flnansowego w stosunku 

do poprzedniego roku obrotowego i wplyw wywolanych tym skutkow 

finansowych na sytuacj^ maj^tkowa i flnansowq 

Nie dotyczy. 

4. Informacje o znacz^cych zdarzeniach, jakie nast^pity po dniu bilansowym, 

a nie uwzgl^dnionych w bilansie i rachunku zyskow i strat 

I. 

wywieraj^ce istotny wplyw na sprawozdanie finansowe 

Nie wystapily. 



II . 

1. Zmiany w ci^gu roku obrotowego wartosci srodkow trwalych, wartosci 

niematerialnych i prawnych oraz flnansowego majatku trwalego 

Wartosci niematerialne i prawne 

2012 (zl) 

Wartosc brutto 0,00 

Umorzenie 0,00 

Wartosc netto 0,00 

Rzeczowy maj^tek trwaly 

2012 (zl) 

Wartosc brutto 0,00 

Umorzenie 0,00 

Wartosc netto 0,00 

2. Struktura funduszu statutowego 

Polska Fundacja Dla Afryki posiada fundusz zalozycielski w kwocie 5000,00 zl (slownie: 

pi^c tysi^cy zlotych zero groszy) wplacony przez malzonkow Justyn? Kilanczyk-Zi^ba 

oraz Wojciecha Zi^ba w dniu 9 maja 2012 . 

3. Informacje o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia 

W 2012 roku nie tworzono rezerw. 



4. Struktura zrealizowanych przychodow 

W roku 2012 przychody statutowe Fundacji wyniosly - 100,00 zl. 

Natomiast nie wystapily pozostale przychody operacyjne i przychody finansowe. 

5. Struktura kosztow 

Fundacja w roku obrotowym poniosla koszty administracyjne w kwocie 2220,53 zl 

Natomiast nie wystapily koszty statutowe, pozostale koszty operacyjne oraz koszty 

finansowe. 

6. Propozycje co do sposobu podziatu zysku 

Rok 2012 zamkn^ si? dla Polskiej Fundacji Dla Afryki wynikiem ujemnym 

(strata) w kwocie - 2120,53 zl. 

7. Podzial zobowi^zan wedlug pozycji bilansu 

Zobowi^zania w wysokosci 984,00 zl przedstawione w bilansie na dzieh 31-12-2012 
nalez^ do zobowi^zah krotkoterminowych: 

> zobowi^zania wobec dostawcow -984,00 zl. 

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczen mi^dzyokresowych 
oraz przychodow przyszlych okresow 

W roku 2012 w Fundacji nie wystapily czyrme i bieme rozliczenia 

mi^dzyokresowe kosztow. 



III. 

1. Struktura terytorialna przychodow. 

Nie dotyczy. 

2. Ustalenie i rozliczenie pozycji roznych podstaw opodatkowania podatkiem 

dochodowym od zysku brutto 

W roku 2012 nie mialo miejsca ustalenie i rozliczenie pozycji roznych podstaw 

opodatkowania podatkiem dochodowym od zysku brutto. Z tego wzgledu wartosc brutto stanowi 

zarowno wartosc netto - 2120,53 zl. 

IV. 

1. Informacje o przecietnym zatrudnieniu w roku obrotowym i wynagrodzeniu 

Ogolem liczba etatow - zero. 

Liczba osob (przeci^tnie) - zero. 

Przeci^tnie liczba zatrudnionych na umow?- zlecenie i umow? o dzielo zero osob. 

2. Wynagradzanie wyplacane cztonkom Zarzadu 

Funkcje czionkow Zarzadu i czionkow innych organow statutowych Fundacji 

pelnione byly spolecznie tzn. bez wynagrodzenia za t? dzialalnosc. 

3. Zakupione akcje i obligacje. 

Fundacja e w roku 2012 nie kupowala akcji i obligacji, nie nabywata nieruchomosci. 



2. Inne informacje. 

Fundacja nie udzielala pozyczek oraz nie zawieraia transakcji z czlonkami Zarz^d 

i ich krewnymi. 

Fundacja nie realizowala zadan zleconych przez podmioty pahstwowe 

i samorzqdowe. 

Fundacja w roku 2012 nie posiadala gruntow uzytkowanych wieczyscie. 

W roku obrotowym 2012 nie powstaly straty i zyski nadzwyczajne. 

W roku obrotowym 2012 nie mialy miejsca kontrole zewn^trzne. 

Data i miejsce sporzqdzenia: 27-03-2013 r. Krakow 

Sporzqdzii: 

Za Zarzqd Fundacji: 

Polska Fundacja dla Afryk i 
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