Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2014
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 08.05.2001
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości dn. 21.09.2011

Zalesie Górne, 31.03.2015
DANE FUNDACJI
Nazwa:

Watoto – Dzieci Afryki

Adres/siedziba i adres do korespondencji:

ul. Poranku 6, 05-540 Zalesie Górne

Adres poczty elektronicznej:

fundacja@DzieciAfryki.org

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28.01.2005
Data przyznania statusu
organizacji pożytku publicznego:

21.11.2005

Numer KRS:

0000227006

Numer REGON:

140043191

Dane członków zarządu
(imiona, nazwiska i pełnione funkcje):

Magdalena Bronisława Słodzinka – prezes zarządu
Jan Antoni Kaliszewski – członek zarządu

Cele statutowe:

Zgodnie z § 3 statutu:
Celem Fundacji jest działanie na rzecz:
1) edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży z krajów Afryki
Subsaharyjskiej,
2) pomocy mieszkańcom krajów Afryki Subsaharyjskiej cierpiącym
ubóstwo,
3) upowszechniania wiedzy o krajach Afryki Subsaharyjskiej – ich
kulturze oraz aktualnych problemach i ich przyczynach,
4) realizacji celów, o których mowa w pkt 1–3, w odniesieniu do
innych krajów Trzeciego Świata, o ile będzie to leżeć w realnych
możliwościach organizacyjnych Fundacji,
5) wzajemnego poznawania, zbliżania, rozumienia i nawiązywania
osobistych więzi między ludźmi odległych od siebie społeczeństw
i kultur.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Zgodnie z § 4 statutu:
1. Fundacja może realizować swój cel poprzez:
1) organizowanie indywidualnego patronatu osób z Polski i innych krajów nad dziećmi i młodzieżą z krajów, o
których mowa w § 3, polegającego na:
a) regularnej pomocy finansowej przeznaczonej na samą naukę lub naukę i utrzymanie, oraz
b) wymianie listów i zdjęć
– za pośrednictwem organizacji, instytucji i osób pracujących z młodymi mieszkańcami tych krajów, w
szczególności polskich misjonarzy,
2) bezpośrednie bądź pośrednie – czyli poprzez inne organizacje, instytucje i osoby – świadczenie pomocy
rzeczowej i finansowej (w tym przyznawanie stypendiów) na rzecz młodzieży i dzieci, które z powodu ubóstwa
mają utrudniony dostęp do edukacji oraz na rzecz innych ludzi cierpiących ubóstwo,
3) organizowanie spotkań, wystaw, prezentacji, koncertów i innych imprez informacyjnych, edukacyjnych oraz
kulturalnych poświęconych krajom, o których mowa w § 3 – w szczególności spotkań informacyjnoedukacyjnych ofiarodawców Fundacji z jej współpracownikami bezpośrednio pracującymi z młodymi
odbiorcami pomocy organizowanej przez Fundację,
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4) niedochodową działalność wydawniczą oraz działalność informacyjną i popularyzatorską prowadzoną za
pomocą wszelkich środków przekazu,
5) sprzedaż przedmiotów wytworzonych przez odbiorców pomocy organizowanej przez Fundację lub darów
otrzymanych od ofiarodawców Fundacji – prowadzoną jako odpłatną działalność pożytku publicznego w
rozumieniu art. 8 ust. 1 zdanie 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia
2003 roku (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku
publicznego”,
6) współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i osobami o celach działania zbieżnych z celem Fundacji,
wspieranie ich organizacyjnie, rzeczowo i finansowo.
2. Działania, o których mowa:
1) w ust. 1 pkt 1 – prowadzi się jako nieodpłatną działalność pożytku publicznego zawierającą się w zakresie,
którego dotyczą kody PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności): 85.32.C oraz 91.33.Z,
2) w ust. 1 pkt 2 – prowadzi się jako nieodpłatną działalność pożytku publicznego zawierającą się w zakresie,
którego dotyczą kody PKD: 85.32.C oraz 91.33.Z,
3) w ust. 1 pkt 3 – prowadzi się jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego zawierającą się w
zakresie, którego dotyczą kody PKD: 80.42.B, 91.33.Z, 92.13.Z, 92.31.A, 92.31.C, 92.31.D, 92.31.E, 92.31.F,
4) w ust. 1 pkt 4 – prowadzi się jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego zawierającą się w
zakresie, którego dotyczą kody PKD: 22.11.Z, 22.15.Z, 72.40.Z, 91.33.Z, 92.13.Z,
5) w ust. 1 pkt 5 – prowadzi się w zakresie, którego dotyczą kody PKD: 52.61.Z, 52.63.A, 52.63.B,
6) w ust. 1 pkt 6 – prowadzi się jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego zawierającą się w
zakresie, którego dotyczy kod PKD 91.33.Z, z zastrzeżeniem że postanowienie to nie ogranicza możliwości
współpracy z innymi podmiotami polegającej na prowadzeniu przez Fundację działań, o których mowa w ust. 1
pkt 1–5 i odpowiednio pkt 1–5 niniejszego ustępu.
Wyżej wymienione kody PKD podane są wg klasyfikacji PKD-2004.
Zgodnie z § 5 statutu:
Działalność, o której mowa w §§ 3 i 4, jest wyłączną działalnością Fundacji.
Sąd rejestrowy wpisał do KRS rodzaje działalności o wyżej podanych kodach jako odpowiednio odpłatną i/lub
nieodpłatną działalność pożytku publicznego fundacji, z wyjątkiem działalności o kodach: 52.61.Z, 52.63.A, 52.63.B
oraz 72.40.Z, które zdaniem sądu wykraczają poza działalność pożytku publicznego. Decyzję tę zarząd fundacji
interpretuje jako uznanie, że:
1) dopuszczona statutem sprzedaż przedmiotów (w ustawie wyraźnie określona jako odpłatna działalność pożytku
publicznego), z myślą o której wpisano do statutu kody 52.61.Z, 52.63.A, 52.63.B – mieści się w działalności o kodzie
91.33.Z,
2) posiadanie przez fundację własnej strony internetowej (co w przypadku działalności wymagającej pozyskiwania
indywidualnych ofiarodawców jest oczywistą koniecznością), z myślą o której wpisano do statutu kod 72.40.Z – mieści
się w działalności o kodzie 91.33.Z.
Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc program pomocy „Watoto” („watoto wa Afrika” oznacza w języku
suahili: „dzieci Afryki”).
Program „Watoto” – zasady, formy i zakres
Finansowaną w ramach programu „Watoto” pomoc organizują placówki misyjne zgromadzeń zakonnych, z którymi
fundacja współpracuje:
– Zgromadzenie Sióstr św. Dominika, Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków,
– Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, Orlik 21, 89-632 Brusy,
– Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, ul. Piwna 9/11, 00-265 Warszawa,
– Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (prowincja rwandyjska), Sœurs Pallottines, B.P. 1499
Kigali, Rwanda,
– Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Mariówka 3, 26-400 Przysucha,
– Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ul. św. Bonifacego 9, 02-914
Warszawa.
Rolą fundacji jest pozyskiwanie ofiarodawców, przyjmowanie i ewidencjonowanie poszczególnych wpłat i ich zbiorcze
przekazywanie misjonarzom (na podstawie rozliczeń określających przekazywane kwoty i ich przeznaczenie,
w przypadku stałej „opieki na odległość” opartych na imiennych listach dzieci i młodych ludzi będących odbiorcami
pomocy), pośredniczenie w przekazywaniu korespondencji i zdjęć między ofiarodawcami a „podopiecznymi”,
organizowanie spotkań ofiarodawców z misjonarzami odwiedzającymi Polskę.
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Stali ofiarodawcy programu „Watoto” („opiekunowie na odległość”) wpłacają dodatkowo po 3 zł miesięcznie na
pokrycie kosztów administracyjnych (znaczki pocztowe, rachunki telefoniczne, opłaty bankowe, materiały i sprzęt
biurowy, usługi drukarskie, zdjęcia dzieci – „podopiecznych”, miejsce na stronę w internecie itp.).
Prace organizacyjne i administracyjne, w tym: programowanie i prowadzenie bazy danych, finanse i księgowość,
tłumaczenia listów, prowadzenie korespondencji, projekt i aktualizacja strony internetowej, organizowanie spotkań
ofiarodawców z misjonarzami – wykonywane są przez osoby tworzące fundację oraz jej współpracowników. Wszystkie
osoby zaangażowane w działalność fundacji pracują nieodpłatnie.
Główną częścią programu „Watoto” jest stała „opieka na odległość”, jaką indywidualni ofiarodawcy obejmują za
pośrednictwem fundacji konkretne dzieci i młodych ludzi w Afryce (Kamerun, Kongo Demokratyczne, Rwanda,
Republika Południowej Afryki) oraz na Syberii (wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej, Republika Buriacji; ta część
programu „Watoto” została nazwana akcją „Dzieci Syberii”). Priorytetem jest edukacja podopiecznych.
„Opiekunem na odległość” może zostać każdy – wśród ofiarodawców są całe rodziny, małżeństwa, osoby samotne,
klasy szkolne (za zgodą dyrekcji szkoły oraz wychowawcy).
Opieka ta polega na:
– pokryciu kosztów wykształcenia i/lub utrzymania: zwykle od 12 do 15 euro miesięcznie na jednego podopiecznego
(w zależności od kraju, zakresu pomocy, etapu edukacji i rodzaju szkoły),
– indywidualnym kontakcie między „opiekunem” a podopiecznym – poprzez wymianę listów i zdjęć.
W roku 2009 fundacja nawiązała współpracę z Siostrami Franciszkankami Służebnicami Krzyża, które od lat pracują
z niewidomymi – w Polsce (m. in. w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą) i w innych krajach (m. in.
w Indiach), i które na początku 2009 roku w Kibeho w Rwandzie otworzyły dla dzieci niewidomych szkołę
podstawową z internatem. „Opieka na odległość” w ramach programu „Watoto” na rzecz dzieci niewidomych
prowadzona jest tak samo jak dla dzieci pełnosprawnych – z jednym wyjątkiem: korespondencja jest jednostronna,
czyli zamiast listu od dziecka polski opiekun (ofiarodawca) otrzymuje raz na rok aktualne zdjęcie dziecka,
sprawozdanie o jego postępach w nauce oraz odpowiedź siostry na pytania zadane w listach przez opiekuna. W 2012
roku na analogicznych zasadach zostali włączeni do akcji „Watoto” niewidomi uczniowie będący podopiecznymi Sióstr
Franciszkanek SK w Republice Południowej Afryki.
Zdarzają się sytuacje szczególne, gdy potrzebna jest dodatkowa pomoc (np. w przypadku choroby podopiecznego) –
w takich sytuacjach fundacja jest w stanie pomóc dzięki środkom pochodzącym z darowizn ofiarodawców na tzw.
„konto wspólne” (z możliwością wydzielenia w jego ramach „kont celowych”, np. darowizny przekazane przez
ofiarodawców z przeznaczeniem na leczenie konkretnej osoby potrzebującej pomocy). Dotyczy to w szczególności
dzieci niewidomych i słabo widzących (zakup specjalistycznych leków, finansowanie kosztów związanych z operacjami
okulistycznymi).
Rok 2014 był dziesiątym rokiem prowadzenia programu Watoto.
W ramach „opieki na odległość” w latach 2005-2014 pomoc otrzymało 2763 uczniów/studentów. Jak dotąd,
doczekaliśmy się 1311 absolwentów:
– 67 osób ukończyło wyższe uczelnie (m. in. 7 osób – akademię medyczną),
– 17 osób – szkoły pomaturalne (m. in. 9 osób – szkoły pielęgniarsko-położnicze),
– 622 osoby – szkoły średnie (m. in. 3 osoby – szkołę średnią dla uczniów niewidomych),
– 145 osób – szkoły zawodowe (m. in. 57 osób niepełnosprawnych),
– 460 osób – szkoły podstawowe (m. in. 11 osób – szkołę podstawową dla dzieci niewidomych).
Program „Watoto” obejmuje również „inwestycje społeczne”. Ukończone w minionych latach inwestycje – to między
innymi:
– budowa szkoły zawodowej dla niewidomej młodzieży w Kibeho (Rwanda) – piętrowej, o powierzchni zabudowy
397 m² i powierzchni użytkowej 720 m²,
– budowa szkoły podstawowej w Nyarushishi/Nkomero (Rwanda) – na którą składają się 2 budynki o łącznej
powierzchni zabudowy 694 m²,
– budowa i wyposażenie szpitalika (na 8 do 10 łóżek) w Karamie (Rwanda) dla dzieci cierpiących na chorobę głodową,
– budowa i remonty domów dla potrzebujących rodzin w Rwandzie i Kamerunie,
– zakup sprzętu dla ośrodków medycznych Kamerunie i Tanzanii,
– zakup mebli, pomocy naukowych i innego wyposażenia dla szkół w Rwandzie (szczegóły na stronie internetowej
fundacji: www.DzieciAfryki.org).
Na przełomie 2007 i 2008 roku program „Watoto” został rozszerzony o dwie wzajemnie uzupełniające się akcje
pomocy: „Bilet do stacji Życie” i „Dożywianie”.
„Bilet do stacji Życie” to finansowanie przez polskich ofiarodawców leczenia dzieci cierpiących na chorobę głodową
lub inne choroby nabyte na skutek życia w trudnych warunkach.

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2014 – strona 3 z 6

Ofiarodawca finansuje leczenie konkretnego dziecka. „Bilet do stacji Życie” obejmuje hospitalizację dziecka przez
okres do 4 tygodni oraz późniejsze leczenie ambulatoryjne i dożywianie przez okres do 6 miesięcy po opuszczeniu
szpitala. Koszt pomocy dla 1 dziecka to 72 euro bądź – w przypadku ośrodka w Tanzanii (zob. niżej) – 90 USD.
1243 dzieci w Kongu Demokratycznym, Rwandzie i Tanzanii „dojechało do stacji Życie” w latach 2008-2014.
Akcja „Dożywianie” to finansowanie stałej formy pomocy, jaką jest wydawanie posiłków dzieciom przychodzącym do
ośrodków dożywiania prowadzonych przez siostry misjonarki.
Obecje obie te akcje („Bilet do stacji Życie” i „Dożywianie”) dotyczą podopiecznych ośrodka prowadzonego przez
Siostry Służki NMPN w Burhinyi-Mulambi (Kongo Demokratyczne) oraz ośrodka Sióstr Franciszkanek PMC
w Kigera-Etuma (Tanzania).
Na początku 2014 roku program „Watoto” został rozszerzony o nową akcję pomocy – „Nie pora umierać” – której
celem jest pomoc osobom starszym i chorym – mieszkańcom Mjia wa Huruma (Wioski Miłosierdzia) w Kigera-Etuma
w Tanzanii (nazwa akcji jest parafrazą tytułu filmu „Pora umierać”; ma wyrażać nadzieję, zaprzeczać gorzkiej
wymowie tego filmu). Pomoc w ramach tej akcji ma charakter indywidualny – prowadzona jest analogicznie do
wcześniej opisanej „opieki na odległość” – z tym, że nie ma możliwości wymiany korespondencji („opiekun na
odległość” otrzymuje informacje o podopiecznym od siostry misjonarki).
W ciągu ubiegłych 10 lat fundacja zorganizowała 30 otwartych spotkań z odwiedzającymi Polskę misjonarzami
zaangażowanymi w program „Watoto”. Spotkania te umożliwiły „opiekunom na odległość”, ofiarodawcom i wszystkim
zainteresowanym osobom otrzymanie informacji z pierwszej ręki o przebiegu programu pomocy w Afryce i na Syberii,
a także rozmowę na wszelkie interesujące tematy: o dzieciach i młodzieży (podopiecznych); o kulturze kraju, w którym
misjonarz/misjonarka pracuje; o pracach misyjnych; o realiach codziennego życia…
Fundacja posiada stronę internetową (zawierającą nie tylko informacje o programie pomocy, statut, sprawozdania
i rozliczenia czy dokumentację fotograficzną „inwestycji społecznych”, lecz również bogatą galerię zdjęć i listów z
Afryki), a także towarzyszącą jej stronę w serwisie Facebook.
Program „Watoto” – podsumowanie roku 2014
Dzieci/młodzież będące stałymi podopiecznymi (stypendystami) w ramach wyżej opisanej akcji „opieki na odległość”
to na dzień 31.12.2014 – 595 osób
– podział wg krajów: 366 (Rwanda), 72 (Kamerun), 76 (Kongo Dem.), 52 (RPA), 29 (Syberia);
– podział wg rodzaju szkoły: 42 studentów szkół wyższych, 380 uczniów szkół średnich, 61 uczniów szkół
zawodowych (wśród nich: 24 uczniów szkoły muzycznej dla dzieci niewidomych, 37 uczniów integracyjnej szkoły
średniej dla niewidomych, z nauką zawodu), 112 uczniów szkół podstawowych (wśród nich m.in.: 77 uczniów szkoły
podstawowej dla dzieci niewidomych oraz 16 uczniów kursu specjalnego – klasa 5 i 6 szkoły podstawowej w jednym
roku szkolnym – dla starszych uczniów, którzy z powodu wojny w Kongu musieli przedtem przerwać naukę).
Liczba podopiecznych w ramach wyżej opisanej akcji „Nie pora umierać” na dzień 31.12.2014 – 45 osób.
W roku 2014 sfinansowano również:
– leczenie 102 dzieci w Kongu Demokratycznym i Tanzanii, w ramach wyżej wymienionej akcji „Bilet do stacji
Życie”;
– dożywianie dużych grup dzieci w ramach wyżej wymienionej akcji „Dożywianie”;
– dokończenie budowy szkoły podstawowej w Masaka w Rwandzie (budynek piętrowy, o powierzchni zabudowy
488 m² i powierzchni użytkowej 878,40 m², włącznie z podcienami; 12 klas lekcyjnych po 45 m² każda, pokój
nauczycielski, biblioteka, 2 pokoje administracji, toalety, magazyn) oraz wyposażenie 12 klas w meble i zakup
wyposażenia edukacyjnego.
Patrz również: Informacje uzupełniające do bilansu – pkt 6.
Liczba ofiarodawców na dzień 31.12.2014: 983 osoby, wśród nich:
– 501 osób mających swoich podopiecznych w ramach programu stałej pomocy („opieki na odległość”),
– 482 osoby, które w roku 2014 wpłaciły darowizny na inne cele statutowe („konto wspólne” lub konkretny cel).
[patrz: Informacje uzupełniające do bilansu – pkt 5]
Ponadto 627 osób przekazało na rzecz fundacji (jako organizacji pożytku publicznego) 1% podatku od osób
fizycznych za rok 2013 w łącznej kwocie 43 006,32 zł:
– 8 osób przekazało 1 893,60 zł w ramach stałej pomocy dla swoich podopiecznych (w ramach „opieki na odległość”),
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– 619 osób przekazało 41 112,72 zł na inne cele statutowe:
– 36 400,92 zł – bez wskazania przeznaczenia;
– 4 242,70 zł – ze wskazaniem: choroba głodowa – leczenie, dożywianie (ww. akcje pomocy „Bilet do stacji Życie”
i „Dożywianie”);
– 294,40 zł – ze wskazaniem: budowa szkoły;
– 174,70 zł – ze wskazaniem: Wioska Miłosierdzia – akcja „Nie pora umierać”.
Środki te zostały wydatkowane zgodnie ze wskazaniami ofiarodawców. Kwotę bez wskazania przeznaczenia oraz
kwotę ze wskazaniem na budowę szkoły fundacja przeznaczyła na ww. budowę szkoły podstawowej w Masaka.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej (którą to działalność wyklucza § 6 ust. 3 statutu fundacji).
ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU
Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie sporządzenia sprawozdań za rok 2013
Sporządza się, w brzmieniu jak w załącznikach:
•
sprawozdanie finansowe za 2013 rok, na które składają się Bilans (zał. 1), Rachunek wyników (zał. 2) i
Informacja dodatkowa (zał. 3),
•
oraz Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 (zał. 4).
[podpisy członków zarządu]
[4 załączniki]
PRZYCHODY I KOSZTY
Przychody: patrz pkt 5 Informacji uzupełniających do bilansu, będących częścią załączonego Sprawozdania
finansowego.
Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej (całokształt działalności fundacji stanowiła nieodpłatna działalność
pożytku publicznego).
Koszty: patrz pkt 6 Informacji uzupełniających do bilansu, będących częścią załączonego Sprawozdania finansowego.
Patrz też wyżej: Program „Watoto” – podsumowanie roku 2014.
POZOSTAŁE INFORMACJE
Zatrudnienie/wynagrodzenia:

Fundacja nie zatrudniała pracowników, nie zawierała umów o dzieło ani umów
zlecenia.
Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń ani podobnych świadczeń.

Pożyczki:

Fundacja nie udzielała pożyczek.

Kwoty na rachunkach bankowych
(stan na dzień 31.12.2014):

mBank SA, Odział Korporacyjny Warszawa
ul. Królewska 14, 00-950 Warszawa
– PLN: 49 218,33 zł
– EUR: 443 856,42 zł (102 892,21 €, wycenione w złotówkach wg zasad
opisanych w pkt 6 Informacji ogólnych będących częścią załączonego
Sprawozdania finansowego)
– USD: 23,33 zł (6,58 $, wycenione w złotówkach wg zasad opisanych w pkt 6
Informacji ogólnych będących częścią załączonego Sprawozdania
finansowego)
RAZEM: 493 098,08 zł

Obligacje, objęte udziały/nabyte akcje Fundacja nie nabywała obligacji.
w spółkach prawa handlowego:
Fundacja nie obejmowała udziałów ani nie nabywała akcji w spółkach.
Nabyte nieruchomości:

Fundacja nie nabywała nieruchomości.
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Nabyte pozostałe środki trwałe:

Fundacja na dzień 31.12.2014 posiadała następujące wartości niematerialne
i prawne o wartości początkowej nie niższej niż 300 zł, nabyte w poprzednich
latach:
– oprogramowanie biurowe (wartość początkowa: 1 349,00 zł, umorzenie:
1 349,00 zł).
Fundacja na dzień 31.12.2014 posiadała następujące rzeczowe aktywa trwałe
o wartości początkowej nie niższej niż 300 zł, nabyte w poprzednich latach:
– komputer-laptop (wartość początkowa: 3 499,00 zł, umorzenie: 3 499,00 zł);
– komputer-laptop (wartość początkowa: 1 354,92 zł, umorzenie: 1 354,92 zł);
– komputer stacjonarny (wartość początkowa: 2 134,20 zł, umorzenie:
2 134,20 zł);
– kserokopiarka (wartość początkowa: 300 zł, zwiększona w wyniku renowacji
o 1 230,00 zł do wysokości: 1 530,00 zł; umorzenie: 1.530,00 zł);
– monitor komputerowy (wartość początkowa: 679,00 zł, umorzenie:
679,00 zł);
– skaner (wartość początkowa: 366,18 zł, umorzenie: 366,18 zł);
– dyktafon cyfrowy na potrzeby tworzenia materiałów dokumentacyjnych na
miejscu w Afryce (wartość początkowa: 349,90 zł, umorzenie: 349,90 zł);
– dyktafon cyfrowy do nagrywania spotkań z misjonarzami (wartość
początkowa: 315,00 zł, umorzenie: 315,00 zł).
Ponadto, fundacja w okresie sprawozdawczym nabyła następujące rzeczowe
aktywa trwałe o wartości początkowej poniżej 300 zł:
– dyktafon cyfrowy na potrzeby tworzenia materiałów dokumentacyjnych na
miejscu w Afryce (cena zakupu: 177,00 zł).
Patrz również: pkt 6 Informacji ogólnych oraz pkt 4 Informacji
uzupełniających do bilansu – będących częściami załączonego Sprawozdania
finansowego.

Aktywa i zobowiązania:

Patrz: pkt 6 Informacji ogólnych, całość Bilansu, pkt 1 i 4 Informacji
uzupełniających do bilansu – będących częściami załączonego Sprawozdania
finansowego.

Działalność zlecona przez podmioty
państwowe i samorządowe:

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe lub
samorządowe.

Zobowiązania i deklaracje
podatkowe:

Wszystkie dochody fundacji podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z 15.02.1992 (z późn. zm.) o podatku
dochodowym od osób prawnych. W okresie sprawozdawczym nie ciążyły na
fundacji zobowiązania podatkowe.
Roczne zeznanie CIT-8 zostało złożone terminowo.

Kontrola:

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w fundacji kontrola
zewnętrzna.

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Jan Antoni Kaliszewski

Magdalena Bronisława Słodzinka
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