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
nie uwzględnionych w bilansie.
Polska Fundacja dla Afryki nie posiada zobowiązań długoterminowych. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą: 29.341,14 zł i składają się
na nie:
- zobowiązania względem dostawców: 9.452,01 zł
- zobowiązania publiczno-prawne (PIT i ZUS): 19.889,13 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. Aktywa trwałe: 23.062,50 zł
II. Aktywa obrotowe: 2.305.477,72 zł
środki finansowe w kasie: 8.590,36 zł
środki finansowe w banku: 1.540.419,43 zł
środki pieniężne w drodze: 0,00 zł
należności: 745.733,33 zł
krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 10.734,60 zł
Aktywa razem: 2.328.540,22 zł
Na dzień 31 grudnia 2021 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: 1.010,00 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 20 1240 4533 1111 0010 6089 5962: 12.232,25 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 28 1240 4533 1111 0010 6130 1666: 944.237,22 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 42 1240 4533 1111 0010 6089 5760: 22.763,17 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 83 1240 4533 1111 0010 6130 1549: 3.366,26 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775: 326.405,32 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 06 1240 4533 1111 0010 5971 3008: 26.771,47 zł
Bank Pekao S.A. nr rach. 65 1240 4533 1978 0010 6501 4557: 203.633,74 zł
Środki pieniężne w kasie : 8.590,36 zł
Razem środki pieniężne : 1.549.009,79 zł.
Pasywa
I.Fundusz Własny: 2.299.199,08 zł
fundusz statutowy: 5.000,00 zł
zysk (strata) z lat ubiegłych: 1.976.363,76 zł
zysk (strata) roku bieżącego: 317.835,32 zł
II. Zobowiązania i Rezerwy: 29.341,14 zł
zobowiązania krótkoterminowe: 29.341,14 zł
Pasywa razem: 2.328.540,22 zł
Bilans Fundacji na dzień 31-12-2021 r. wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.328.540,22 zł.
Rachunek zysków i strat Fundacji za rok 2021 wykazał wynik dodatni (zysk) w wysokości 317.835,32 zł.
Zarząd Polskiej Fundacji dla Afryki postanowił przeznaczyć zysk za rok 2021 w wysokości 317.835,32 zł w całości na działalność statutową
w roku 2022.
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 9.667.208,52 zł
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-07-25

pozostałe przychody operacyjne: 24.005,62 zł
przychody finansowe: 0,00 zł
PRZYCHODY ŁĄCZNIE: 9.691.214,14 zł
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty realizacji zadań statutowych:
1. Dożywianie 1500 dzieci (Madagaskar) 1 800 306,17 zł
2. Sprzęt położniczy dla przychodni (Republika Środkowoafrykańska) 11 487,58 zł
3. Wyposażenie Oddziału Rehabilitacji Szpital w Antsirabe (Madagaskar) 10 460,63 zł
4. Żywność i środki higieniczne dla chorych na trąd (Madagaskar) 4 548,10 zł
5. Żywność dla osadzonych w Antsirabe (Madagaskar) 11 370,25 zł
6. Wyposażenie budynku na fermie w Anivorano (Madagaskar) 11 370,25 zł
7. Dostarczanie wody dla gospodarstwa w Mampikony (Madagaskar) 15 008,73 zł
8. Budowa studni przy szkole w Mahajanga (Madagaskar) 11 097,36 zł
9. Budowa studni w Bougre (Burkina Faso) 38 000,00 zł
10. Pompa solarowa do sadu w Maganzo (Tanzania) 19 000,00 zł
11. Edukacja i utrzymanie dzieci (Madagaskar) 676 906,54 zł
12. Budowa szkoły w Mahajanga 1 etap (Madagaskar) 101 731,90 zł
13. Remont przychodni w Garoua Boulai (Kamerun) 10 000,00 zł
14. Wykończenie domu dziecka w Ayos (Kamerun) 67 500,00 zł
15. Remont generalny domu kobiet Pandienou Lehar (Senegal) 70 065,84 zł
16. Toalety dla przedszkola w Musoma (Tanzania) 23 700,00 zł
17. Budowa czterech studni (Madagaskar) 60 251,66 zł
18. Budowa nasypu mostu i kanałów dla szpitala w Mampikony (Madagaskar) 154 189,89 zł
19. Wykończenie sierocińca w Kamuli (Uganda) 27 000,00 zł
20. Budowa porodówki w Madingring (Kamerun) 310 107,38 zł
21. Wyposażenie stołówki przy szkole średniej w Chamuka (Kamerun) 214 147,71 zł
22. Budowa farmy szkoleniowej dla szkoły w Chin goli (Zambia) 530 232,78 zł
23. Przyszkolna obora w Mahajanga (Madagaskar) 12 111,11 zł
24. Toalety i wyposażenie stołówki dla szkoły w Nato (Madagaskar) 9 823,56 zł
25. Montaż transformatora i budowa kuchni dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar) 213 016,80 zł
26. Wymiana dachu na szkole w Djouth (Kamerun) 28 000,00 zł
27. Wsparcie centrum edukacyjnego w Yaounde (Kamerun) 155 000,00 zł
28. Pomoc dla niewidomych w Ngaoundaye (Republika Środkowoafrykańska) 24 000,00 zł
29. Zakup łóżek i pościeli dl a szpitala w Mampikony (Madagaskar) 127 665,37 zł
30. Rozbudowa szkoły w Mahajanga (Madagaskar) 119 480,61 zł
31. Budowa przyszkolnej farmy w Kiabakari (Tanzania) 238 000,00 zł
32. Bus dla dzieci z albinizmem w Dar es Salaam (Tanzania) 25 213,65 zł
33. Solary i wy posażenie przychodni w Berevo (Madagaskar) 44 843,85 zł
34. Rozbudowa szkoły w Ayos (Kamerun) 155 349,40 zł
35. Wykończenie szkoły na wyspie Irugwa (Tanzania) 19 779,57 zł
36. Budowa studni w Lergho (Burkina Faso) 80 000,00 zł
37. Budowa oddziału pediatrycznego s zpitala w Mampikony(Madagaskar) 757 992,17 zł
38. Wynagrodzenie dla koordynatora prac w Mampikony (Madagaskar) 10 014,84 zł
39. Energia elektryczna dla przedszkola w Mabumba (Zambia) 40 801,20 zł
40. Dożywianie więźniów w Mananjary (Madagaskar) 41 728,50 zł
41. Ak ty urodzeń dla 1000 dzieci w Maganzo (Tanzania) 25 000,00 zł
42. Budowa szkoły zawodowej w Dar es Salaam (Tanzania) 183 605,40 zł
43. Zakup maszyn do produkcji węgla ekologicznego w Mampikony (Madagaskar) 190 723,86 zł
44. Dokończenie budowy oddział u pediatrycznego szpitala w Mampikony (Madagaskar) 64 804,45 zł
45. Budowa szpitala w Mampikony 2 etap (Madagaskar) 458 890,00 zł
46. Budowa sali lekcyjnej w Abong Mbang (Kamerun) 19 000,00 zł
47. Wyposażenie kliniki w Kpakpame (Benin) 59 539,52 zł
48. Budowa przychodni w Kinszasie (Demokratyczna Republika Konga) 123 000,00 zł
49. Wyposażenie przychodni w Adjengre (Togo) 206 898,30 zł
50. Kuchnia i stołówka dla szkoły w Kirrudu (Uganda) 100 000,00 zł
51. Rozbudowa gimnazjum w Mbaikoro (Czad) 172 000,00 zł
52. Wykończenie dachu szkoły w Djouth (Kamerun) 35 245,64 zł
53. Budowa i wyposażenie kuchni i stołówki dla szkoły w Ampananina (Madagaskar) 143 000,00 zł
54. Pomoc dla centrum edukacyjnego dla bezdomnych w Lusace (Zambia) 365 250,89 zł
55. Zakup samochodu dla szkół w rejonie Abong Mbang (Kamerun) 85 000,00 zł
56. Projekt edukacyjny zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska) 82 894,65 zł
RAZEM: 8 596 156,11 ZŁ
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-07-25

Koszty Administracyjne:
Amortyzacja 7.687,50 zł
Zużycie materiałów i energii 49.031,15 zł
Usługi obce 110.320,38 zł
podatki i opłaty 2.169,00 zł
wynagrodzenia 501.779,87 zł
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 79.800,42 zł
pozostałe koszty rodzajowe 629,94 zł
RAZEM: 751.418,26 zł
pozostałe koszty operacyjne: 135,00 zł
Koszty finansowe:
- różnice kursowe od przewalutowań – 25.669,45zł
RAZEM : 25.804,45
KOSZTY ŁĄCZNIE: 9.373.378,82 zł
Przeciętne zatrudnienie w Polskiej Fundacji Dla Afryki w 2021 wynosiło 6 osób (6,00etatu). Z tytułu zawartych umów o pracę w 2021 r.
wypłacono wynagrodzenia w łącznejkwocie brutto: 478.886,79 zł.
Z tytułu umów cywilno-prawnych w 2021 r. Polska Fundacja Dla Afryki wypłaciłowynagrodzenia brutto w kwocie: 102.693,50 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 2021 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 posiadastatus organizacji pożytku publicznego od 05-12-2018 r
Kwota z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskana w 2021 r. przez Fundację to : 147.742,12 zł.
Została ona przekazana w całości na wyposażenie stołówki w szkole dla 600 dziewcząt w Chamuka w Zambii.
Przekazaliśmy pełną potrzebną kwotę tj. 195.955,74 zł, w tym 147.742,12 zł z 1% podatku.
W celu pozyskania 1% podatku Fundacja poniosła koszty w łącznej kwocie 18.191,97 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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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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