
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok 
Polskiej Fundacji Dla Afryki 

1. Polska Fundacja Dla Afryki 
111. Krowoderska 24/3 
31-142 Krakow 

2. Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych. 

3. Podstawowy przedmiot dzialalnosci Fundacji wg PKD: 

Kod PKD 9499 Z - dzialalnosc pozostalych organizacji czlonkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

4. S^d Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie 
X I Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S^dov/ego 
KRS 0000415325 
data rejestracji z dnia 22-03-2012 r. 
data rejestracji statusu organizacji pozytku publicznego - brak 
NIP: 676-245-44-87 
REGON:122539954 

5. Dane dotyczqce czlonkow zarz^du: 

- prezes - Wojciech Zieba 
- wiceprezes - Justyna Kiliahczyk-Zi^ba 

6. Celeni statutow}'m Polskiej Fundacji Dla Afryki jest dzialalnosc w zakresie ochrony 
zdrowia mieszkancow Afryki oraz poprawa warunkow ich zycia. 

7. Wskazanie okresu tnvania dzialalnosci organizacji: nieograniczony. 

8. Roczne sprawozdania finansowe zarok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013. 

9. Roczne sprawozdanie sporz^dzono przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez 
organizacje co najmniej 12 miesi^cy i dluzej. 
Nie sa nam znane okolicznosci, ktore wskazywaiyby na istnienie powaznych zagrozeh 
dla kontynuowania przez Stowarzyszenie dzialalnosci. 



10. Omowienie przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny 
aktywow i pasywow (takze amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego 
oraz sposobu sporzadzenia sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami 
Rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 15 listopada 200 Ir. w sprawie szczegolnych 
zasad rachunkowosci dla niektorycli jednostek nie bedacych spolkami handlowymi 
nie prowadz^cych dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz.1539 ze zm.). 
Przedmioty o okresie uzywania dluzszym niz rok, o wartosci pocz^tkowej 
do 3 500 zl, odpisuje sie v/ miesi^cu ich zakupu w koszty dzialalnosci, ktorej maj^ 
sluzyc, jako zuzycie materialow. Przedmioty o okresie uzywania dluzszj-m niz rok 
i 0 wartosci powyzej 3 500,00 zl, zalicza sie do srodkow trwalych. 
Amortyzowane ŝ  metod^ liniow^ wedlug zasad i stawek podatko\sych. 
Wartosci niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczaj^cej kwoty 
3.500,00 zl. odpisuje sie jednorazowo w kosztS'. Pozostaie wartosci niematerialne 
sa amortyzowane wedlug zasad i stawek podatkowych. 
Przyjete zasady (polityke) rachunkow^osci stosuje sie w sposob ci^gly, dokonujac 
w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, 
jednakowej wyceny aktywow i pasywow (w tym takze dokonywania odpisow 
amortyzacyjnych i umorzeniowych). ustala si? wynik finansowy i sporz^dza 
sprawozdanie finansowe lak, aby za koiejne lata informacje z nich wynikaja,ce byly 
porownywalne. 
W roku obrotowym 2013 nie mialy miejsca kontrole zewn^trzne. 

Krakow, dnia 27.03.2014 r. 

Zahvierdzii: 


