INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2011 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
9499 Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr,
data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON
Krajowy Rejestr Sądowy,
Nr KRS:0000180338
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.
• Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
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, zwiększeni, 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.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2011 r. wyniosło 3119,43 zł
2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyści
Nie występuje
3) Wartość nie amortyzowanych lub nie umorzonych przez jednostkę środków trwałych
umorzonych 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 występuje
5) Dane o strukturze funduszy i ich zmianach w roku 2011
Nie wystąpiły
6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy
zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zmian w funduszu własnym
Nie dotyczy
7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
W roku 2011 r/ wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie 15 320,72 zł, która
podwyższy koszty w roku 2012 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 długoterminowe
(kaucja za lokal)

Należności
na Odpisy
początek roku
aktualizujące
2 056,95

Należności krótkoterminowe, w tym:

224,37
z tytułu dostaw i usług

94,37
z tytułu podatków
społecznych

i

ubezpieczeń

0,00
0,00
0,00

2 056,95
3 106,37
598,78

0,00
130,00

z tytułu wynagrodzeń

0,00
inne

RAZEM NALEŻNOŚCI

Należności na koniec
roku

0,00
2281,32

226,09
0,00
0,00
0,00

0,00
2 281,50
5 163,32

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 2011 r. w kwocie 419 876,46 zł obejmują
środki z dotacji do wykorzystania w roku 2012 r.”
- projekt Asystent Rodziny – 111 283,088 zł
- projekt Do zatrudnienia 1 krok – 255 011,01 zł
- projekt Asystent Rodziny – zawód przyszłości – 10 337,28 zł
- projekt Flexi praca – promocja elastycznych form zatrudnienia – 38 745,12 zł
- projekt Aktywne Wrocławianki – 4 499,17 zł
12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
Nie występują
13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancyjne i
poręczenia także wekslowe
Nie występują
II Objaśnienie do rachunku wyników
1) Struktura rzeczowa przychodów fundacji
Przychód z działalności statutowe nieodpłatnej – 1 912 024,42 zł
- dotacje - 1 897 589,29 zł
- darowizny – 15 542,53 zł
- wpłaty z 1% - 1 107,40 zł
Przychody z działalności statutowej odpłatnej – 20 400,00 zł
Przychody statutowe z tyt. odsetek – 38,58 zł
Pozostałe przychody operacyjne - 79 454,14 zł
2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Nie wystąpiły
3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapisów
Nie wystąpiły
4) Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub
przewidzianej do zaniechania w roku następnym
Nie dotyczy
5) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe

Nie wystąpiły
6) Podatek dochodowy o wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Nie wystąpiły
II. Dodatkowe informacje
1)

2)
3)

Fundacja zatrudniała 1 osobę na umowę o pracę w 2011 r. Fundacja w roku 2011
zatrudniała osoby na podstawie umów cywilnoprawnych w ramach realizacji projektów
dotacyjnych.
W roku 2011 nie były udzielane żadne pożyczki i inne świadczenia o podobnym
charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących
W roku 2011 nie dokonano żadnych zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny i zmiana sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

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

Miejsce i data sporządzenia
Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie ……………………………….

Podpis Kierownika Jednostki ……………………………….

