
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.

Fundacja nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Zobowiazania krótkoterminowe wynoszą 16,959,04 zł i składaja sie na nie:

-zobowiązania względem dostawców: 1.110,00 zł

-zobowiązania publicznoprawne (PIT i ZUS): 15.199,04 zł

-pozostałe zobowiązania: 650,00 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 wszelkiego rodzaju gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

I. Aktywa trwałe : 0,00 zł

II. Aktywa obrotowe: 

środki finansowe w kasie: 50.711,83 zł

środki finansowe w banku: 744.875,14 zł

środki pieniężne w drodze: 0,00 zł

należności: 3.276,69 zł

Aktywa razem: 798.863,66 zł

Na dzień 31-12-2019 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: 19.633,50 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 20 1240 4533 1111 0010 6089 5962: 23.765,03 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 28 1240 4533 1111 0010 6130 1666: 564.326,29 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 42 1240 4533 1111 0010 6089 5760: 17.753,34 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 83 1240 4533 1111 0010 6130 1549: 4.093,86 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775: 80.543,13 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 06 1240 4533 1111 0010 5971 3008: 4.790,34 zł
Bank Pekao S.A. nr rach. 65 1240 4533 1978 0010 6501 4557: 7.560,94 EUR
Środki pieniężne w drodze: 0,00 zł
Razem środki pieniężne w bankach: 714.905,49 zł.

III. Pasywa - Fundusz Własny: 781.904,62 zł

fundusz statutowy:  5.000,00 zł

zysk (strata) z lat ubiegłych: 422.619,94 zł

zysk (strata) roku bieżącego: 354.284,68 zł

IV. Pasywa - Zobowiązania i Rezerwy: 16.959,04 zł

zobowiązania krótkoterminowe: 16.959,04 zł

        Druk: NIW-CRSO



Pasywa razem: 798.863,66 zł

Bilans Fundacji na dzień 31-12-2019 r. wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 798.863,66 zł.

Rachunek zysków i strat Fundacji za rok 2019 wykazuje wynik dodatni (zysk) w wysokości 354.284,68 zł.

Zarząd Polskiej Fundacji dla Afryki postanowił przeznaczyć zysk za rok 2019 w wysokości 354.284,68 zł w całości na działalność statutową
w roku 2020.

 

 

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

Pozostałe przychody określone statutem:
- darowizny osób fizycznych i prawnych: 6.028.780,21 zł
Razem: 6.028.780,21 zł
Pozostałe przychody operacyjne:
- pozostałe przychody operacyjne: 0,00 zł
Razem: 0,00 zł
Przychody finansowe:
- dodatnie różnice kursowe – 1.183,87 zł
Razem: 1.183,87 zł
Przychody łącznie: 6.029.964,08 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

        Druk: NIW-CRSO



Koszty realizacji zadań statutowych:
1. Karetka dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar) - 47.715,87 zł
2. Modernizacja szkoły krawieckiej w Ngauondaye (Republika Srodkowej Afryki) – 25.849,20 zł
3. Laboratorium w Berevo (Madagaskar) – 68.772,80 zł
4. Dożywianie ponad trzystu wygłodzonych dzieci ( Madagaskar) – 1.253.369,41 zł
5. Zaplecze dla ośrodka zdrowia w Gmassadjoun (Togo) – 120.986,48 zł
6. Stołówka w szkole średniej w Chamuka (Zambia) – 83.785,65 zł
7. Wyposażenie warsztatów technicznych w Garoua Boulai (Kamerun) - 9.881,72 zł
8. Przeciwdziałanie epidemii odry w Mampikony i Antsirabe (Madagaskar) – 64.464,00 zł
9. Remont przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun) - 10.000,00 zł
10. Dożywianie i edukacja dzieci w Mampikony (Madagaskar) – 290.852,20 zł
11. Sprzęt dla przychodni w Ankadifotsy i Fanantenana (Madagaskar) – 10.551,14 zł
12. Piętro dla rodzin pacjentów szpitala w Antsirabe (Madagaskar) - 88.226,93 zł
13. Fibroskop i mammograf dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar) - 142.438,65 zł
14. Transport 8 ton żywności na Madagaskar - 6.377,85 zł
15. Wyposażenie szkoły w Bouba-Djara (Kamerun) – 7.945,00 zł
16. Wyposażenie pracowni stolarskiej w Marolambo (Madagaskar) – 8.365,65 zł
17. Budowa domu dziecka w Ayos (Kamerun) – 455.276,28 zł
18. Agregat dla szkoły podstawowej w Masomeloka (Madagaskar) – 15.050,00 zł
19. Aparat USG dla szpitala w Wiaga (Ghana) – 18.000,00 zł
20. Hodowla królików dla Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia) – 2.000,00 zł
21. Rozbudowa szkoły podstawowej w Bundoli (Ghana) – 90.700,00 zł
22. Instalacja chłodni dla farmy w Kasisi (Zambia) – 30.796,56 zł
23. Instalacja filtrów do studni w Kolang’a (Tanzania) – 52.300,00 zł
24. Jadalnia dla przedszkola w Maganzo (Tanzania) – 27.000,00 zł
25. Podręczniki dla szkoły podstawowej w Essiengbot (Kamerun) – 15.000,00 zł
26. Wyposażenie szpitala w Antsirabe (Madagaskar) - 554.570,90 zł
27. Dwa urządzenia do znieczulenia dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar) – 80.783,95 zł
28. Ogród warzywny i hodowla kur w Nairobi (Kenia) – 17.476,40 zł
29. Diatermia chirurgiczna dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar) – 10.962,00 zł
30. Szkolny autobus dla dzieci w Kiabakari (Tanzania) – 204.942,21 zł
31. Zakup instrumentarium dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar) – 32.000,00 zł
32. Misja medyczna Polskiej Fundacji dla Afryki (Madagaskar) - 73.941,32 zł
33. Wyposażenie szkoły podstawowej w Jaunde (Kamerun) – 30.000,00 zł
34. Remont w szpitalu w Katondwe (Zambia) – 78.302,04 zł
35. Urządzenia dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar) - 56.282,16 zł
36. Pompy do studni w domu dziecka w Mampikony (Madagaskar) – 7.248,46 zł
37. Remont ośrodka zdrowia w Essengu (Kamerun) – 203.320,28 zł
38. Łódka i sieci dla rybaków w Berevo (Madagaskar) – 2.559,54 zł
39. Studnia w wiosce chorych na trąd w Mampikony (Madagaskar) – 8.596,60 zł
40. Obora w Subuki (Kenia) – 17.132,00 zł
41. Kompleks sanitarny dla szkoły w Diego Soarez (Madagaskar) – 38.975,30 zł
42. Budowa porodówki w Mandiavato (Madagaskar) - 339.512,69 zł
43. Budowa studni w Fenoarivo i Mahitsy (Madagaskar) – 53.297,50 zł
44. Budowa studni w Ambohidratrimo i Antsirabe (Madagaskar) – 75.237,10 zł
45. Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska) –175.894,64 zł
46. Leczenie pacjentów na Madagaskarze - 69.419,20 zł
RAZEM: 5.076.159,68 ZŁ
Koszty Administracyjne:
- Amortyzacja – 0,00 zł
- Zużycie materiałów i energii – 35.988,72 zł
- Usługi obce – 83.377,49 zł
- podatki i opłaty – 1.215,00 zł
- wynagrodzenia – 396.828,59 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 59.233,02 zł
- pozostałe koszty rodzajowe – 0,00 zł
RAZEM: 576.642,82 zł
Pozostałe koszty operacyjne:
- pozostałe koszty operacyjne: 0,00 zł
Koszty finansowe:
- różnice kursowe od przewalutowań – 22.876,90zł
KOSZTY ŁĄCZNIE: 5.675.679,40 zł

        Druk: NIW-CRSO



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 2019 nie uległ zmianie.

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. W roku sprawozdawczym 2019
Fundacja nie uzyskała przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

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,
finasowej oraz wynik finansowy Fundacji.

Data sporządzenia: 2020-03-13

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Jacek Czerw Wojciech Zięba 
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

        Druk: NIW-CRSO
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