INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
Fundacji IN POSTERUM
za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w
Sądzie Rejonowym dl Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000180338
2. NIP894-27-80-597
3. Numer identyfikacyjny REGON 932959161
4. Fundacja realizuje m.in. następujące cele statutowe:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

doradztwo rodzinne, socjalne, zawodowe, prawne, psychologiczne, pedagogiczne,
logopedyczne,
promowanie praw dotyczących rodziny ( praw kobiet, praw dzieci, prawa pracy )
aktywizację zawodową bezrobotnych,
organizację czasu wolnego rodzin i dzieci,
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
kształcenie ustawiczne,
Organizację konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów m.in. dla :
- organizacji pozarządowych,
- pracowników państwowej pomocy społecznej,
- osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
przedsiębiorców i pracodawców,
Wydawanie publikacji, broszur, informatorów.
Współpracę z ośrodkami naukowymi i badawczymi.
Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych.
Organizację imprez plenerowych.

5. Fundacja na prowadzi działalności gospodarczej.
I. Objaśnienia do bilansu
1) Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz
inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia,
zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla
majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowych amortyzacji lub
umorzenia.
W roku 2010 zostały zakupione programy komputerowe: Kadry i płace oraz Księga Handlowa CDN OPTIMA o
łącznej wartości 11902,08 podwyższając wartość Wartości niematerialnych i prawnych, umorzenie na koniec
2010 roku wyniosło 738,99 zł. Programy te zakupione zostały ze środków z dotacji.
2)Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Nie występuje
3) Wartość nie amortyzowanych lub nie umorzonych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie

umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Nie występuje
4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa
własności budynków i lokali
Nie występują
5)Dane o strukturze funduszy stowarzyszenia i ich zmianach w roku 2010
Nie wystąpiły
6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy zapasowych i
rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w funduszu własnym
Nie dotyczy
7)Propozycje co do sposobu podziały zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
W roku 2010 wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 40391,14 zł, która podwyższy przychody
w roku 2011 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie
szczególnych

zasad

rachunkowości

dla

niektórych

jednostek

niebędących

spółkami

handlowymi,

nieprowadzących działalności gospodarczej.
8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,
rozwiązaniu i stanie końcowym
Nie występują
9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Wyszczególnienie należności

Należności na
początek roku

Odpisy
aktualizujące

Należności na
konie roku

Należności długoterminowe (kaucja za lokal)

564,45

0

2056,95

Należności krótkoterminowe, w tym:

545,09

0

224,37

Z tytułu dostaw i usług

349,64

94,37

Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych

171,79

130

Z tytułu wynagrodzeń
inne
RAZEM NALEŻNOŚCI

1109,53

0

2281,32

10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,
przewidywanym umową, okresie spłaty.
Nie występują

11) Wykaz istotnych pozycji biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych
Rozliczenia międzyokresowe przychodów utworzone w 2010 w kwocie 39063,00 zł obejmują środki z dotacji do
wykorzystania w roku 2011:
−

projekt „Asystent Rodzinny” – 27581,83 zł

−

projekt „Do zatrudnienia 1 krok” – 11481,17 zł

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)
Nie występują
13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancyjne i poręczenia także
wekslowe
Nie występują

II. Objaśnienia do rachunku wyników
1) Struktura rzeczowa przychodów fundacji
Przychód z działalności statutowej nieodpłatnej −

dotacje

-

922376,08

−

darowizny

-

6204,31

−

wpłaty z 1%

-

703,60

929283,99

Przychód z działalności statutowej odpłatnej

-

31939,00

Przychody finansowe z tyt. odsetek

-

11,86

Pozostałe przychody operacyjne

-

42515,24

2) Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Nie wystąpiły
3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nie wystąpiły
4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej
do zaniechania w roku następnym
Nie dotyczy

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku
finansowego (zysku, straty) brutto

LP

NAZWA

DANE ZA ROK
OBROTOWY

1

Wynik finansowy brutto

40391,14

2

Przychody wyłączone z opodatkowania (dotacje z budżety
państwa i budżetów terytorialnych)

3

Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z
opodatkowania (finansowane z dotacji)

907917,22

4

Koszty i straty nadzwyczajne ujęte księgowo,
niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (nadwyżka
przychodów nad kosztami roku 2009 ujęta w przychody
roku 2010)

-41978,93

5

Dochód podatkowy/ strata podatkowa

-16046,65

6

Dochody wolne od podatku, przekazane na cele statutowe

0

7

Podstawa opodatkowania

0

-922376,08

6) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach
wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
a) amortyzacja
b) zużycie materiałów i energii

420,86

c) usługi obce

408,51

d) podatki i opłaty

66,00

e) wynagrodzenia

0,00

f) ubezpieczenia i inne w świadczenia
g) pozostałe koszty rodzajowe

9534,58
0,00

Jednostka sporządza rachunek wyników w wariancie kalkulacyjnym:
−

koszty realizacji zadań statutowych wyniosły

945548,96

w tym:
- koszty działalności nieodpłatnej

913336,40

- koszty działalności odpłatnej

32212,56

−

10429,95

koszty administracyjne wyniosły

7) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
Nie wystąpiły
8) Poniesione w ostatnim roku i planowane w następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: odrębnie
należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska
Nie wystąpiły

9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe
Nie wystąpiły
10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Nie wystąpiły

III. Dodatkowe informacje
1) Fundacja zatrudniała 1 osobę na umowę o pracę w roku 2010. Fundacja w roku 2010 zatrudniała osoby na
podstawie umów cywilnoprawnych w ramach realizacji projektów dotacyjnych.
2) W roku 2010 nie były udzielane żadne pożyczki i inne świadczenia o podobnym charakterze osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących
3) W roku 2010 nie dokonano żadnych zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny i zmian
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Roczne sprawozdania sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12
miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez
organizację działalności.

Miejsce i data sporządzenia: Wrocław, dn. 09.03.2011

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

…............................................................

Podpis Kierownika Jednostki

….............................................................

