
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, gwarancjii poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nie uwzględnionych w bilansie.

Polska Fundacja dla Afryki nie posiada zobowiązań długoterminowych. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą: 132.102,08 zł i składają się
na nie:
- zobowiązania względem dostawców: 111.789,12 zł
- zobowiązania publiczno-prawne (PIT i ZUS): 20.312,96 zł
- pozostałe zobowiązania: 0,00 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. Aktywatrwałe: 0,00 zł
II. Aktywa obrotowe:
środki finansowe w kasie: 2.441,73 zł
środki finansowe w banku: 2.097.913,24 zł
środki pieniężne w drodze: 0,00 zł
należności: 13.110,87 zł
Aktywa razem: 2.113.465,84 zł
Na dzień 31-12-2020 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: 600,00 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 20 1240 4533 1111 0010 6089 5962: 2.250,64 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 28 1240 4533 1111 0010 6130 1666: 1.488.533.65 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 42 1240 4533 1111 0010 6089 5760: 11.751,86 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 83 1240 4533 1111 0010 6130 1549: 2.529,80 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775: 158.935,73 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 06 1240 4533 1111 0010 5971 3008: 12.586,01 zł
Bank Pekao S.A. nr rach. 65 1240 4533 1978 0010 6501 4557: 420.725,55 zł
Środki pieniężne w kasie : 2.441,73 zł
Razem środki pieniężne : 2.100.354,97 zł
Pasywa
I.Fundusz Własny: 1.981.363,76 zł
fundusz statutowy: 5.000,00 zł
zysk (strata) z lat ubiegłych: 776.904,62 zł
zysk (strata) roku bieżącego: 1.199.459,14 zł
II. Zobowiązania i Rezerwy: 132.102,08 zł
zobowiązania krótkoterminowe:  132.102,08 zł
Pasywa razem:  2.113.465,84 zł
Bilans Fundacji na dzień 31-12-2020 r. wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.113.465,84 zł.
Rachunek zysków i strat Fundacji za rok 2020 wykazał wynik dodatni (zysk) w wysokości 1.199.459,14 zł.
Zarząd Polskiej Fundacji dla Afryki postanowił przeznaczyć zysk za rok 2020 w wysokości 1.199.459,14 zł w całości na działalność statutową
w roku 2021.

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
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Pozostałe przychody określone statutem:
- darowizny osób fizycznych i prawnych – 9.439.797,29 zł
RAZEM: 9.439.797,29 zł.
Pozostałe przychody operacyjne:
- pozostałe przychody operacyjne: 36.344,12 zł
RAZEM: 36.344,12 zł
Przychody finansowe:
- naliczone odsetki od lokat bankowych – 0,00 zł
- dodatnie różnice kursowe : 28.759,94 zł
RAZEM: 28.759,94 zł
PRZYCHODY ŁĄCZNIE: 9.504.901,35 zł

W pozostałych przychodach operacyjnych ujęto przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień, maj 2020 r. w
kwocie 36.344,12 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych:
1-Dożywianie 1100 dzieci na Madagaskarze : 1.519.229,11 zł
2-Budowa świetlicy dla sierot w Kinszasie.(DRK) : 16.986,00 zł
3-Cło za karetkę dla regionu Mampikony (Madagaskar) : 40.203,62 zł
4-Zakup ryżu dla powodzian w Mampikony i okolic(Madagaskar) : 81.090,10 zł
5-Budowa rampy dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar) : 87.310,30 zł
6-Wysyłka sprzętu medycznego do Antsirabe (Madagaskar) : 22.677,75 zł
7-Budowa Centrum Dzieci Ulicy w Antananarivo (Madagaskar) : 74.662,00 zł
8-Zakup koncentratorów tlenu do szpitala w Antsirabe (Madagaskar) : 94.920,90 zł
9-Ryż i fasola na zasiew dla powodzian po cyklonie (Madagaskar) : 81.648,00 zł
10-Rozbudowa szkoły w Ambohitsara (Madagaskar) : 64.553,20 zł
11-Budowa budynku ośrodka zdrowia w Dimako (Kamerun) : 151.000,00 zł
12-Remont łodzi i nowe sale lekcyjne dla Berevo (Madagaskar) : 93.113,76 zł
13-Remont ogrodzenia i hangar dla przedszkola w Bertoua-Mokolo (Kamerun):18.000,00 zł
14-Wyposażenie świetlicy w Kinszasie i dożywianie dzieci (DRK) : 9.000,00 zł
15-Odbudowa szkoły zmiecionej przez huragan w Kibila (DRK) 99.000,00 zł
16-Sanitariaty dla ośrodka zdrowia w Hanyigba Duga (Togo) : 27.432,94 zł
17-Zakup ziemi pod szpital w Mampikony i doprowadzenie prądu (Madagaskar):42.344,35 zł
18-Zakup ciągnika dla fermy edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar) : 8.914,60 zł
19-Budowa studni na fermie edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar) : 38.475,54 zł
20-Dachy dla przedszkola i dwóch szkół w Kamerunie : 11.475,00 zł
21-Ferma kur przy szkole w Chamuka (Zambia) : 12.000,00 zł
22-Ogrodzenie przedszkola w Essiengbot (Kamerun) : 14.700,00 zł
23-Zakup masek ochronnych dla dzieci w Mampikony (Madagaskar) : 4.409,00 zł
24-Pomoc dla szpitala w Antsirabe w epidemii (Madagaskar) : 44.090,00 zł
25-Budowa sal szkolnych i stołówki w Nato (Madagaskar) : 226.102,34 zł
26-Budowa kurnika w Nairobii (Kenia) : 17.636,00 zł
27-Rozbudowa fermy rolniczej w Mahitsy (Madagaskar) : 262.644,13 zł
28-Autobus szkolny dla Maganzo (Tanzania) : 56.698,00 zł
29-Budowa ośrodka zdrowia w Mbaikoro (Republika Czadu) : 360.000,00 zł
30-Budowa gimnazjum w Mbaikoro (Republika Czadu) : 42.000,00 zł
31-Budowa domu na fermie Anivorano (Madagaskar) : 63.962,20 zł
32-Pomoc dla niewidomych w Ngaoundaye (RŚA) : 138.595,00
33-Budowa tanku dla przedszkola w Mwanga (Tanzania) : 15.021,54 zł
34-Rozbudowa laboratorium w Marillac-Tolagnaro (Madagaskar) : 141.417,10 zł
35-Budowa sali dla przedszkola w Among-Mbang (Kamerun) : 41.000,00 zł
36-Roboty ziemne pod szpital w Mampikony (Madagaskar) : 112.350,00 zł
37-Podręczniki dla szkoły w Kiabakari (Tanzania) : 31.200,00 zł
38-Wyposażenie domu dla albinosów w Mwanza (Tanzania) : 253.894,87 zł
39-Sprzęt rolniczy dla ubogich w Kiabakari (Tanzania) : 300.584,95 zł
40-Studnie głębinowe na fermie w Mahitsy (Madagaskar) : 40.902,30 zł
41-Założenie sklepu w Kinszasie (DRK) : 32.000,00 zł
42-Wykończenie szkoły muzycznej w Bouar (RŚA) : 220.959,69 zł
43-Dwie studnie kopane w Rejonie Mampikony (Madagaskar) : 17.892,80 zł
44-Żłobek dla 50 dzieci w stolicy Tanzanii : 63.121,47 zł
45-Gabinet medyczny w centrum dzieci ulicy w Antananarywie (Madagaskar): 15.274,50 zł
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46-Rozbudowa gospodarstwa rolnego przy szkole w Chamuka (Zambia) : 62.226,13 zł
47-Remont dachu domu szkoleniowego kobiet w Pandienou-Lehar (Senegal) : 46.638,26 zł
48-Studnia w Tsangambato (Madagaskar) : 10.365,87 zł
49-Zakup wozu i zebu dla fermy w Anivorano (Madagaskar) : 4.957,59 zł
50-Sondy dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar) : 49.575,90 zł
51-Posiłki dla więźniów w Port-Berge (Madagaskar) : 17.126,22 zł
52-Budowa szpitala w Mampikony (Madagaskar) : 1.481.007,00 zł
53-Barka do przewozu chorych w Berevo (Madagaskar) : 172.425,71 zł
54-Edukacja i utrzymanie dzieci w Mampikony (Madagaskar) : 475.446,49 zł
55-Budowa studni w Mandiavato (Madagaskar) : 51.616,82 zł
56-Projekt edukacyjny zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska): 108.082,85 zł
RAZEM: 7.589.961.90 ZŁ
Koszty Administracyjne:
- Amortyzacja – 0,00zł
- Zużycie materiałów i energii – 26.390,13 zł
- Usługi obce – 81.314,88 zł
- podatki i opłaty – 2.938,00 zł
- wynagrodzenia – 482.604,07 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 74.357,75 zł
- pozostałe koszty rodzajowe – 9.394,93 zł
RAZEM: 676.999,76 zł
Pozostałe koszty operacyjne:
- pozostałe koszty operacyjne: 0,00 zł
Koszty finansowe:
- różnice kursowe od przewalutowań – 38.452,65 zł
- naliczone odsetki od zobowiązań – 27,90 zł
RAZEM : 38.480,55 zł
KOSZTY ŁĄCZNIE: 8.305.442,21 zł

Przeciętne zatrudnienie w Fundacji w 2020 wynosiło 5,5 osób (6,37
etatu). Z tytułu zawartych umów o pracę w 2020 r. wypłacono wynagrodzenia w łącznej
kwocie brutto: 369.148,57 zł.
Z tytułu umów cywilno-prawnych w 2020 r. Fundacja wypłaciło
wynagrodzenia brutto w kwocie: 113.455,50 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 2020 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 posiada status organizacji pożytku publicznego od 05-12-2018 r.

Kwota z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskana w 2020 r. przez Fundację to 55.183,56 zł.

Została ona przekazana w całości na budowę domów dla niewidomych oraz wsparcie edukacji ich dzieci w Ngaoundaye, Republika
Środkowoafrykańska. Przekazaliśmy pełną potrzebną kwotę 117.722,00 zł (w tym 55.183,56 z 1% podatku).

W celu pozyskania 1% podatku Fundacja poniosła koszty w łącznej kwocie 20.873,00 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

Brak jest jakichkolwiek innych informacji niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej,
finasowej oraz wynik finansowy Fundacji.
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Data sporządzenia: 2021-03-17

Data zatwierdzenia: 2021-06-24

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

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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