
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

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie.

Polska Fundacja dla Afryki nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą: 67.233,48 zł i składają się na nie:

- zobowiązania względem dostawców: 58.905,55 zł

- zobowiązania publicznoprawne (PIT i ZUS): 8.032,73 zł

- pozostałe zobowiązania: 295,20 zł

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

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych
w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

I. Aktywa trwałe 0,00 zł

II. Aktywa obrotowe 494.853,42 zł

środki finansowe w kasie 5.326,04 zł

środki finansowe w banku 524.399,01 zł

środki pieniężne w drodze -35.574,69 zł

należności 703,06 zł

Aktywa razem: 494.853,42 zł

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Polska Fundacja Dla Afryki posiadała środki pieniężne

zgromadzone na następujących rachunkach bankowych:

Bank Pekao S.A. nr rach. 08 1240 4533 1111 0010 6089 5887: 2.098,00 zł,

Bank Pekao S.A. nr rach. 20 1240 4533 1111 0010 6089 5962: 2.631,50 zł,

Bank Pekao S.A. nr rach. 28 1240 4533 1111 0010 6130 1666: 381.564,93 zł,

Bank Pekao S.A. nr rach. 42 1240 4533 1111 0010 6089 5760: 2.202,09 zł,

Bank Pekao S.A. nr rach. 83 1240 4533 1111 0010 6130 1549: 2.440,62 zł,

Bank Pekao S.A. nr rach. 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775: 113.463,39 zł,

Bank Pekao S.A. nr rach. 06 1240 4533 1111 0010 5971 3008: 3.066,28 zł

Bank Pekao S.A. nr rach. 65 1240 4533 1978 0010 6501 4557: 3.066,28 EUR

Środki pieniężne w drodze: -35.574,69 zł

Razem środki pieniężne w bankach: 488.824,32 zł.

        Druk: NIW-CRSO



 

III. Pasywa – Fundusz Własny 427.619,94 zł

fundusz statutowy 5.000,00 zł

zysk (strata) z lat ubiegłych 403.179,29 zł

zysk (strata) roku bieżącego 19.440,65 zł

IV. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy 67.233,48

zobowiązania krótkoterminowe 67.233,48zł

Pasywa razem: 494.853,42 zł

Bilans Fundacji na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 494.853,42 złotych.

Rachunek zysków i strat Fundacji za rok 2018, wykazuje wynik dodatni (zysk) w wysokości 19.440,65 złotych.

Zarząd Polskiej Fundacji dla Afryki postanowił przeznaczyć zysk za rok 2018 w wysokości 19.440,65 złotych w całości na działalność
statutową w roku 2019.

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

Przychody z działalności nieodpłatnej Fundacji:

- darowizny osób fizycznych i prawnych: 4.946.233,43 zł

Razem: 4.946.233,43 zł

Pozostałe przychody operacyjne: 0,00 zł

Przychody finansowe:

- naliczone odsetki od lokat bankowych: 0,00 zł

Przychody łącznie: 4.946.233,43 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych:

- dożywianie dzieci w Mampikony na Madagaskarze – 852.733,95 zł

- interwencyjne dożywianie w Gatarze (Burundi) – 8.764,98 zł

- budowa internatu dla ubogiej młodzieży w Antananarivo na Madagaskarze – 127.872,78 zł

- wyposażenie szkoły położniczo-pielęgniarskiej na 300 uczniów w Antananarivo na Madagaskarze – 96.749,11 zł

- pomoc dla laboratoriów medycznych w Helocie i Bassar w Togo – 10.060,00 zł

- zakup odczynników dla laboratoriów medycznych w Helocie, Bassar i Lomeogo w Togo – 5.962,90 zł

- wykończenie przedszkola w Kwamatias (Tanzania) – 30.340,00 zł

- rozbudowa i powiększenie farmy dla Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia) – 11.500,00 zł

- solary dla Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia) – 15.500,00 zł

- edukacja ubogich dzieci w Fialofa (Madagaskar) – 38.966,20 zł

- zakup analizatora hematologicznego dla przychodni zdrowia w Mampikony (Madagaskar) – 4.000,00 zł

- zakup analizatora hematologicznego dla przychodni zdrowia w Morondawie (Madagaskar) – 4.320,00 zł

        Druk: NIW-CRSO



- szkoła dla plemienia Dorze, Amara i Bodo (Etiopia) – 310.000,00 zł

- zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Moutourwa (Kamerun) – 10.000,00 zł

- przychodnia „Chata Medyka” w Befasy (Madagaskar) – 116.497,36 zł

- zorganizowanie konferencji „W Kitlu Powołania” – 2.000,00 zł

- dom dla 300 dzieci ulicy w Antananarivo (Madagaskar) – 569.950,28 zł

- zakup motoru dla Gabina z Lomé (Togo) – 7.501,09 zł

- pomoc szkole w Essiengbot (Kamerun) – 24.000,00 zł

- budowa szpitala w Antsirabe (Madagaskar) – 1.225.278,84

- zakup ciężarówki dla Centrum Dzieci Ulicy w Antananarivo (Madagaskar) – 39.799,35 zł

- solary dla przychodni w Ndelele (Kamerun) – 8.662,80 zł

- budowa dwóch wiosek dla trędowatych (Madagaskar) – 208.899,31 zł

- zakup leków dla punktu sanitarnego w Kpanganzipio (Togo) – 3.000,00 zł

- remont przedszkola w Bertoua Mokolo (Kamerun) – 8.600,00 zł

- budowa trzech studni głębinowych w Morondava, Vohipeno i Antsirabe (Madagaskar) – 68.267,66 zł

- edukacja i utrzymanie dzieci w Mampikony (Madagaskar) – 112.550,85 zł

- budowa trzeciego budynek szkoły w Kiruddu (Uganda) – 78.000,00 zł

- zorganizowanie Misji Medycznej Polskiej Fundacji dla Afryki w Antsirabe (Madagaskar) – 49.858,17 zł

- projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu: 216.796,94 zł

RAZEM: 4.266.432,57 ZŁ

Koszty Administracyjne:

- Amortyzacja – 0,00 zł

- Zużycie materiałów i energii – 76.399,72 zł

- Usługi obce – 188.661,04 zł

- podatki i opłaty – 450,00 zł

- wynagrodzenia – 301.296,75 zł

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 41.232,40 zł

- pozostałe koszty rodzajowe – 45.061,30 zł

RAZEM: 653.101,21 zł

Pozostałe koszty operacyjne:

- pozostałe koszty operacyjne: 0,00 zł

Koszty finansowe:

- różnice kursowe od przewalutowań – 7.259,00 zł

KOSZTY ŁĄCZNIE: 4.926.792,78 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Polskiej Fundacji dla Afryki wynosi 5.000,00 złotych i w roku sprawozdawczym 2018 nie uległ zmianie.

        Druk: NIW-CRSO



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

Polska Fundacja dla Afryki w dniu 5 grudnia 2018 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

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

Brak jest jakichkolwiek innych informacji niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej,
finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-27

Jacek Czerw Prezes Zarządu - Wojciech Zięba 
Wiceprezes Zarządu - Justyna Kiliańczyk-Zięba

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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