Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
"PRZYJACIELE MISJONARZY AFRYKI"
ZIEMSKA 37 Natalin,
21-002 JASTKÓW
LUBELSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za okres obrachunkowy od 01.01.2019 do 31.12.2019.
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania tejże
działalności nie istmieją.
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Do wyceny składników majątku Stowarzyszenia – w zakresie zagadnień nieuregulowanych przepisami Rozporządzenia powołanego we
wprowadzeniu do niniejszego sprawozdania stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem nadrzędnych
zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
nie dotyczy
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
nie dotyczy
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Poza środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych, żadne inne składniki aktywów obrotowych na dzień
bilansowy nie wystąpiły.
Po stronie pasywów Stowarzyszenie wykazuje na dzień bilansowy:
wynik finansowy ( nadwyżka przychodów nad kosztami):2.449,31 zł
Wynik finansowy netto za rok obrotowy zamyka się zyskiem: 2.449,31 zł.
Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie wykazuje żadnych innych składników pasywów.
W roku obrotowym 2019 nie wystąpiły zmiany metod wyceny aktywów i pasywów.
4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
Na kwotę przychodów w roku obrotowym składały się:
- darowizny pieniężne od firm i osób fizycznych: 9.549,78 zł
- składki członkowskie: 550,00zł
- 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 11.045,50 zł
- nadwyżka przychodów na d kosztami z 2018 r. : 2.986,53 zł
- zbiórka na renowacje boisk wZambii: 5.521,00 zł
- zbiórki: 7.272,62 zł
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty realizacji zadań statutowych w roku obrachunkowym zamknięto kwotą: 34.476,12 zł w tym:
Świadczenia rzeczowe:
- na edukacje młodzieży dla o.Franciszka Szczurka: 2.325,00zł
-na operację Messaoudy dla o.Krzysztofa Stolarskiego: 2.200,00 zł
- na szkolenie katechistów dla o. Marcina Perfikowskiego: 4.600,00 zł
- na katechezy w więzieniu dla o. Pawła Huleckiego:1.635,00 zł
- na utrzymanie katechumenów o. Adam Choma: 6.500,00zł
-dla Sióstr Białych: 50,50 zł
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- dla domu formacyjnego w Ejisu. Ghana:1.500,00 zł
-dar dla o. Krzysztofa Stolarskiego , Ghardaia: 430,00 zł
- na zakup kuchenki , Wybrzeże Kości Słoniowej, o. Adam Choma: 2.000,00 zł
-na renowację boisk w Zambii: 12.743,62 zł
- realizacja strony internetowej: 492,00 zł
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Na dzień bilansowy tego rodzaju zobowiązania nie wystąpiły.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
Przychód z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł: 11 045, 50 zł.
Cała kwota została rozdysponowana na następujące cele:
- na utrzymanie katechumenów Kohrogo (Wybrzeże Kości Słoniowej) - 6.500,00zł
- na szkolenie katechistów Namashukende (Zambia) - 2.860,00 zł
- na katechezy w więzieniu Kohrogo (Wybrzeże Kości Słoniowej) -1.635,00 zł
-dla Sióstr Białych - 50,50 zł
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
nie ma
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BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na
2019-01-01

2019-12-31

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

0,00

0,00

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

0,00

0,00

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

0,00

0,00

III.

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

2 786,53

2 449,31

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

Inwestycje krótkoterminowe

2 786,53

2 449,31

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

2 786,53

2 449,31

2 786,53

2 449,31

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

I.

Fundusz statutowy

0,00

0,00

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

0,00

0,00

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

0,00

0,00

IV.

Zysk (strata) netto

2 786,53

2 449,31

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

2 786,53

2 449,31
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Rachunek zysków i strat
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
Stan na koniec
Pozycja

Wyszczególnienie

roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

16 625,23

36 925,43

I.

3U]\FKRG\]QLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

12 412,60

36 925,43

II.

3U]\FKRG\]RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

0,00

0,00

III.

3U]\FKRG\]SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

4 212,63

0,00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

13 838,70

34 476,12

I.

.RV]W\QLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

12 412,60

34 476,12

II.

.RV]W\RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

0,00

0,00

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

1 426,10

0,00

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

2 786,53

2 449,31

D.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0,00

0,00

E.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0,00

0,00

F.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM '(

0,00

0,00

G.

.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX

0,00

0,00

H.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM &)*

2 786,53

2 449,31

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

0,00

0,00

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

0,00

0,00

K.

Przychody finansowe

0,00

0,00

L.

Koszty finansowe

0,00

0,00

M.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

2 786,53

2 449,31

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

2 786,53

2 449,31
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