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Nagłówek sprawozdania finansowego

Data sporządzenia

Wersja schemy

Kod systemowy

Wariant sprawozdania

Kod sprawozdania

Okres do

Okres od

SprFinJednostkaMikroWZlotych

SFJMIZ

1-2

 1

01.01.2019

31.12.2019

09.04.2020
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

NIP 7831756307

KRS 0000669457

Nazwa firmy FUNDACJA AFRICA HELP

Siedziba

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

wielkopolskie Poznań

Poznań Poznań

Adres
Kod kraju Województwo Powiat Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

PL wielkopolskie Poznań Poznań

Kościelna 37

Poznań 60-537 Poznań

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Data od

Data do

01.01.2019

31.12.2019

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

" Art. 46 ust. 5 pkt 4 Uproszczony bilans
" Art. 47 ust. 4 pkt 4 Uproszczony rachunek zysków i strat jednostki (wyłącznie w wariancie porównawczym)
" Art. 48 ust. 3 Jednostka mikro może nie sporządzać informacji dodatkowej, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o rachunkowości, pod warunkiem, że przedstawi 
informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 do ww. ustawy
" Art. 48a ust. 3 Jednostka mikro może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
" Art. 48b ust. 4 Jednostka mikro może nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych
" Art. 49 ust. 4 Jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 i ust. 1b ww. ustawy, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności jednostki 
zgodnie z art. 49 ust. 1 ww. ustawy, może nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem, że w informacji dodatkowej lub informacji uzupełniającej do bilansu 
przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych określone w załączniku nr 4 do ww. ustawy
" Art. 49 ust. 6 Jednostka mikro, która zdecyduje się sporządzać sprawozdanie z działalności, może nie wykazywać w tym sprawozdaniu kluczowych 
niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostki oraz informacji dotyczących zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego

Założenie kontynuacji działalności Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności

TAK

TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności)

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

" Wyceny aktywów i pasywów w wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania i 
należności - w kwocie wymagającej lub otrzymanie zapłaty. art. 28a ustawy o rachunkowości
" Amortyzację środków trwałych i WNiP o wartości powyżej 10 000 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania i 
stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych przepisach
" Do przeliczenia należności i zobowiązań w walutach obcych jednostka stosuje analogicznie jak do celów podatkowych - kurs średni NBP z ostatniego dnia 
roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

" Ewidencje kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym
" Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku netto

ustalenia wyniku finansowego 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. Opisane zasady 
zastosowane zostały we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie zaznaczono inaczej. 
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności.
Zasady wyceny aktywów i pasywów:
" Do środków trwałych i WNIP zalicza się te o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 10 000zł
" Materiały ewidencjonuje się w ujęciu wartościowym 
" W czasie rozlicza się koszty działalności operacyjnej w każdym przypadku, gdy okres, którego dotyczą jest dłuższy niż jeden rok obrotowy
" Koszty działalności operacyjnej dotyczące więcej niż jednego okresu sprawozdawczego, ale nie wykraczające poza rok obrotowy zalicza się w całości do kosztów 
bieżącego okresu sprawozdawczego

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

pozostałe

brak
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Bilans dla jednostek mikro

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze 
za poprzedni rok obrotowyPozycja

Aktywa razem  48 885,45  5 000,00  0,00

  Aktywa trwałe, w tym środki trwałe  0,00  0,00  0,00

  Aktywa obrotowe, w tym:  48 885,45  5 000,00  0,00

   - zapasy  0,00  0,00  0,00

   - należności krótkoterminowe  48 885,45  5 000,00  0,00

  Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy  0,00  0,00  0,00

  Udziały (akcje) własne  0,00  0,00  0,00

Pasywa razem  48 885,45  5 000,00  0,00

  Kapitał (fundusz) własny, w tym:  2 191,55  5 000,00  0,00

   - kapitał (fundusz) podstawowy  5 000,00  5 000,00  0,00

  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:  46 693,90  0,00  0,00

   - rezerwy na zobowiązania  0,00  0,00  0,00

   - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek  46 500,00  0,00  0,00
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Rachunek zysków i strat dla jednostek mikro

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze 
za poprzedni rok obrotowyPozycja

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, 
w tym:

 0,00  0,00  0,00

Koszty podstawowej działalności operacyjnej  308,45  0,00  0,00

  Amortyzacja  0,00  0,00  0,00

  Zużycie materiałów i energii  0,00  0,00  0,00

  Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  0,00  0,00  0,00

  Pozostałe koszty  308,45  0,00  0,00

Pozostałe przychody i zyski, w tym:  0,00  0,00  0,00

Pozostałe koszty i straty, w tym:  2 500,00  0,00  0,00

Podatek dochodowy  0,00  0,00  0,00

Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których 
mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy)

-2 808,45  0,00  0,00
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

Jednostka mikro

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa 2019 FUNDACJA AFRICA HELP Informacja_dodatkowa_2019_AFRICA_HELP.doc

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Opis Rok bieżący Rok poprzedni

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Wartość  0,00  0,00

B. Przychody zwolnione z opodatkowania

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:

  Kwota
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Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Wartość  0,00  0,00

K. Podatek dochodowy

Wartość  0,00  0,00
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