
ANKIZY GASY- Dzieci Madagaskaru  
63-004 Szewce 
ul. Topolowa 1 
NIP 972-123-75-47 
 
 
    INFORMACJA  DODATKOWA 

   Do bilansu sporządzonego na dzień 31-12-2020r. 

 

 

 Fundacja nosi nazwę „ANKIZY GASY – Dzieci Madagaskaru” zwana dalej „Fundacją” i 
została ustanowiona z woli osób fizycznych, tj. przez Patrycję Malik, Katarzynę Białous i 
Agnieszkę Labijak, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 19 września 
2011 roku, sporządzonym przed Notariuszem Wojciechem Kwarcińskim w Poznaniu za 
numerem repetytorium A nr 10662/2011, działa na postawie przepisów Ustawy z dnia 6 
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu. 
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

 

1. Fundacja wpisana została do KRS  w dniu 19-12-2011r. pod numerem 0000404255. 

 

2. Przychodami Fundacji w roku 2020 były: 

 

Wpłaty na cele statutowe Fundacji 408.267,56 

Sprzedaż towarów 6.131,80 

Razem przychody  414.399,36 

 

 

3. W 2020r. Fundacja poniosła koszty na: 

 

Zużycie materiałów i energii 264,63 

Usługi obce 2.929,27 

Wynagrodzenia 81.632,79 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10.083,18 

Pozostałe koszty rodzajowe 1.710,33 

Darowizny przekazane 176.665,02 

Różnice kursowe 192,26 

Razem koszty 273.477,48 

 

 



4. Fundacja w 2020r. wykazała zysk w kwocie 140.921,88 zł ( słownie: sto czterdzieści 

tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 88/100 ). 

Celami Fundacji są: 

1. Edukacja i rozwój dzieci i młodzieży z Republiki Madagaskaru; 
2. Pomoc mieszkańcom Madagaskaru cierpiącym ubóstwo; 
3. Upowszechnianie wiedzy o Madagaskarze –  kulturze oraz aktualnych problemach 

i ich przyczynach; 
4. Niesienie pomocy humanitarnej; 
5. Realizacja celów, o których mowa w pkt 1–4, w odniesieniu do innych krajów 

Trzeciego Świata, o ile będzie to leżeć w realnych możliwościach organizacyjnych 
Fundacji; 

6. Dążenie do wzajemnego poznawania, zbliżania, rozumienia i nawiązywania 
osobistych więzi między ludźmi odległych od siebie społeczeństw i kultur; 

7. Promowanie zdolnych dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich umiejętności. 
 

 

-Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji ani poręczeń. 

-Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań przeterminowanych oraz nie związanych z    

działalnością statutową . 

-Jednostka zatrudnia 2 pracowników na umowę o pracę. 

 

Na rozliczenia międzyokresowe składają się: 

 

Kaucja z tyt. Wynajmu domu wolontariusza 672,00 

Wynagrodzenia z tyt. Umowy zlecenia  1.500,00 

Składki ZUS nieopłacone terminowe 2.275,36 

 

 


