
Sprawozdanie Finansowe (Jednostka OP  1-2   w złotych)

Data sporządzenia sprawozdania finansowego 2022-06-30

Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2021-01-01 2021-12-31

Identyfikator podmiotu (NIP, KRS) 8942780597 0000180338

Nazwa firmy Fundacja In Posterum

Adres siedziby:

Miejscowość, województwo Wrocław, dolnośląskie

Gmina, powiat Wrocław, M. Wrocław

Adres polski:

Kraj, województwo PL, dolnośląskie

Powiat, gmina M. Wrocław, Wrocław

Nazwa ulicy numer budynku, numer lokalu Na Ostatnim Groszu 10, 6

Nazwa miejscowości Wrocław

Kod pocztowy Nazwa urzędu pocztowego 54-207 Wrocław

Opcjonalne dane  przedsiębiorcy zagranicznego:

Kod Kraju (Country Code)

Kod pocztowy (Postal code), Nazwa miejscowości (City)

Nazwa ulicy (Street), Numer budynku (Building number), Numer lokalu (Flat number)

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 2021-01-01 2021-12-31

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony, Wskazanie okresu objętego
sprawozdaniem finansowym
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Pozostale informacje

Założenie kontynuacji działalnności:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę
w dającej się przewidzieć przyszłości

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:
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Zasady (polityka) rachunkowości

A) Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

B) Ustalenie wyniku finansowego

C) Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Metoda prowadzenia ewidencji zapasów.
Organizacja nie prowadzi ewidencji zapasów na kontach zespołu 3. Zakupione materiały odpisywane są bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu i
inwentaryzowane na koniec roku obrotowego.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy
umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia
do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Środki pieniężne w walucie
obcej wykazuje się według średniego kursu NBP z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 3500,00 zł, odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty
działalności, które mają służyć, jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów – według miejsc użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych prowadzi
komórka administracyjno-gospodarcza w książce inwentarzowej.
Rezerwy na zobowiązania –nie występują w jednostce. Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Fundusze specjalne –nie występują w jednostce.
Wszelkie papiery wartościowe wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem trwałej utraty wartości (długoterminowe), względnie nieprzewyższających cen rynkowych
(krótkoterminowe).
W organizacji nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, jak również rezerw na przyszłe
zobowiązania.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z
zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.
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Nazwa Opis

Program-JPK.pl: 607049152 Pozycje Użytkownika
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Pozycja Wyszczególnienie Kwota A (rok bieżący) Kwota B (rok poprzedni) B1 (dane porównawcze)Symbol

Program-JPK.pl: 607049152 BILANS - AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V) 0,00 3 195,89A

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00A_I

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 3 195,89A_II

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00A_III

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00A_IV

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00A_V

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV) 81 939,47 76 884,16B

I. Zapasy 0,00 0,00B_I

II. Należności krótkoterminowe 1 378,26 1 378,26B_II

III. Inwestycje krótkoterminowe 80 561,21 75 505,90B_III

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00B_IV

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00C

AKTYWA razem (A+B+C) 81 939,47 80 080,05Aktywa
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Pozycja Wyszczególnienie Kwota A (rok bieżący) Kwota B (rok poprzedni) B1 (dane porównawcze)Symbol

Program-JPK.pl: 607049152 BILANS - PASYWA

A. Fundusz własny (I+II+III+IV) 71 658,99 69 805,56A

I. Fundusz statutowy 1 500,00 1 500,00A_I

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00A_II

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 68 305,56 63 069,24A_III

IV. Zysk (strata) netto 1 853,43 5 236,32A_IV

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV) 10 280,48 10 274,49B

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00B_I

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00B_II

III. Zobowiązania krótkoterminowe 10 280,48 10 274,49B_III

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00B_IV

PASYWA razem (A+B) 81 939,47 80 080,05Pasywa
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Pozycja Wyszczególnienie Kwota A (rok bieżący) Kwota B (rok poprzedni) B1 (dane porównawcze)Symbol

Program-JPK.pl: 607049152 Rachunek zysków i strat

A Przychody z działalności statutowej 5 393,22 8 478,70A

I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5 393,22 8 478,70A_I

II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00A_II

III Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00A_III

B Koszty działalności statutowej 3 539,89 3 248,49B

I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 3 539,89 3 248,49B_I

II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00B_II

III Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00B_III

C Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) 1 853,33 5 230,21C

D Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00D

E Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00E

F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E) 0,00 0,00F

G Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00G

H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) 1 853,33 5 230,21H

I Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00I

J Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00J

K Przychody finansowe 0,10 6,11K

L Koszty finansowe 0,00 0,00L

M Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) 1 853,43 5 236,32M

N Podatek dochodowy 0,00 0,00N

O Zysk (strata) netto (M - N) 1 853,43 5 236,32O
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Opis Nazwa pliku

Program-JPK.pl: 607049152 ZAŁĄCZNIKI

! Podaj opis pliku: inf. dodatkowa 2021.pdf inf. dodatkowa 2021.pdf
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Pozycja Wyszczególnienie Wartość łączna Zyski  kapitałowe Inne źródła przychodówSymbol

Program-JPK.pl: 607049152 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (Rok Bieżący)

A Zysk (strata) brutto za dany rok 1 853,43P_ID_1

B
Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów
rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)

0,00P_ID_2

C Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym 0,00P_ID_3

D
Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat
ubiegłych

0,00P_ID_4

E
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)

0,00P_ID_5

F Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku 0,00P_ID_6

G
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat
ubiegłych

0,00P_ID_7

H Strata z lat ubiegłych 0,00P_ID_8

I Inne zmiany podstawy opodatkowania 1 853,43P_ID_9

J Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0,00P_ID_10

K Podatek dochodowy 0,00P_ID_11
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Pozycja Wyszczególnienie Wartość łączna Zyski  kapitałowe Inne źródła przychodówSymbol

Program-JPK.pl: 607049152 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (Rok Poprzedni)

A Zysk (strata) brutto za dany rok 5 236,32P_ID_1

B
Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów
rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)

0,00P_ID_2

C Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym 0,00P_ID_3

D
Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat
ubiegłych

0,00P_ID_4

E
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)

0,00P_ID_5

F Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku 0,00P_ID_6

G
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat
ubiegłych

0,00P_ID_7

H Strata z lat ubiegłych 0,00P_ID_8

I Inne zmiany podstawy opodatkowania 5 236,32P_ID_9

J Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0,00P_ID_10

K Podatek dochodowy 0,00P_ID_11
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INFORMACJA DODATKOWA  
do sprawozdania finansowego za 2021 rok 

 

 

 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 
 

Fundacja IN POSTERUM z siedzibą 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 

 

4.4.4.4. 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 - uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

 

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. 

 

 

Wartość aktywów trwałych na początek roku 4 168,47 zł, na koniec roku 4 168,47 zł 



Wartość wartości niematerialnych i prawnych na początek roku 11 163,09 zł, na koniec roku 

11 163,09 zł. 

 

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2021 r. wyniosło 11 163,09 zł 

 

Umorzenie środków trwałych na koniec 2021 r. wynosiło 4 168,47 zł.  

 

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - 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 2021 

 

Na fundusz własny w kwocie 71 658,99 zł składają się: 
 

− fundusz statutowy 1500,00 zł 

− zysk z lat ubiegłych  68 305,56 zł 

− zysk  z 2021 r.   1 853,43  zł 

 

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) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 

 

Nie występują 
 

8) 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 koniec 
roku 

Należności długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 
Należności krótkoterminowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 

z tytułu dostaw i usług 
0,00 

0,00 0,00 

z tytułu podatków i ubezpieczeń 

społecznych 0,00 
0,00 

0,00 
z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 
inne 

0,00 
0,00 

0,00 
RAZEM NALEŻNOŚCI 0,00 0,00 0,00 
 

 

9) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty. 

Nie występują 
 

10) Wykaz istotnych pozycji biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych  



 

Nie występują 
 

11) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - Nie występują 
 

12) 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 –  5 393,22 zł  

 

   - wpłaty z 1% -  5 393,22 zł 

 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej – 0,00 zł 

Przychody finansowe – 0,10 zł 

Pozostałe przychody operacyjne – 0,00 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 

 
7) 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 

oraz informacje o strukturze poniesionych kosztów 
 

Wynik na działalności statutowej: 

− przychody statutowe 5 393,32 zł 

− koszty statutowe 3 539,89  zł 

− wynik na działalności statutowej 1 853,43 zł. 

 

Rozliczenie dla celów podatkowych: 

− przychody statutowe 5 393,22 zł 

− przychody finansowe 0,10 zł 

− pozostałe przychody operacyjne 0,00zł 

 

Razem przychód podatkowy 5 393,32 zł w tym: 

− przychody zwolnione 0,00 zł 

 



Koszty 3 539,89 zł 

− wydatki finansowe ze środków z dotacji -  0,00 zł 

− koszty NKUP – 0,00 zł 
koszty uzyskania przychodów 3 539,89 zł 
Dochód  1 853,43 zł 

 

Odliczenia od dochodu: 

Przychód z dotacji             0,00 zł 

Na cele statutowe 1 853,43  zł 

Dochód do opodatkowania 0,00 zł. 
 

II. Dodatkowe informacje  
 

1) Fundacja nie zatrudniała  pracowników na umowę o pracę w 2021 r.  

2) Fundacja w roku 2021 nie zatrudniała osób na podstawie umów cywilnoprawnych. 

3) W roku 2021 nie były udzielane żadne pożyczki i inne świadczenia o podobnym 

charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących 

4) W roku 2021  nie dokonano żadnych zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 

wyceny i zmiana sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. 

5) W roku 2021 nie zaciągano zobowiązań 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 

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego – nie wystapiły 

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; 

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie 

do jednostki 
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