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SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI "TRADITIO EUROPAE" ZA ROK 2021 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 217 z późn.zm.) ("ustawy") dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 

1 i 2 tej ustawy. 
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

 1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo 

ewidencji 

· Nazwa: FUNDACJA „TRADITIO EUROPAE” 

· Siedziba: ul. Bartkiewiczówny 89d/ 4, kod 87-100 Toruń, 

· Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego KRS : 0000291792, data wpisu: 29.10.2007r. 

· Numer identyfikacyjny REGON: 340375751 

 

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony  

Czas trwania fundacji: nieoznaczony 

 

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku 

 

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz 

czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 

działalności 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 

fundację w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania przez nią działalności 

 

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 

aktywów  

i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu 

sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 

jednostce prawo wyboru 

 

Fundacja stosuje następujące metody wyceny: 

· inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia, 

· rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia, 

· należności – w kwocie wymaganej zapłaty, 

· zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, 

· kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. 

 

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe oraz ustala wynik finansowy zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 6 do ustawy dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem 

spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 tej ustawy. 
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Bilans 

BILANS sporządzony na dzień 31-12-2021 r. 

                    na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości 

AKTYWA   
  Stan aktywów na dzień w zł: 

Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku) 

1 2 3 

      

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 

     

   I. Wartości niematerialne i prawne      

   II. Rzeczowe aktywa trwałe      

   III. Należności długoterminowe      

   IV. Inwestycje długoterminowe      

   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe      

      

B. AKTYWA OBROTOWE 15 541,59 18 299,43 

      

   I. Zapasy      

   II. Należności krótkoterminowe  76,41 76,41 

   III. Inwestycje krótkoterminowe  15 465,18 18 100,02 

   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00 123,00 

      

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

      

      

Aktywa razem 15 541,59 18 299,43 

   
PASYWA   
  Stan pasywów na dzień w zł: 

Wyszczególnienie pasywów (początek roku) (koniec roku) 

1 2 3 

      

A. FUNDUSZ WŁASNY 15 541,59 18 299,43 

     

   I. Fundusz statutowy  500,00 500,00 

   II. Pozostałe fundusze      

   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych  12 348,29 15 041,59 

   IV. Zysk (strata) netto  2 693,30 2 757,84 

      

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  0,00 0,00 

     

   I. Rezerwy na zobowiązania      

   II. Zobowiązania długoterminowe      

   III. Zobowiązania krótkoterminowe      

   IV. Rozliczenia międzyokresowe      

      

      

Pasywa razem 15 541,59 18 299,43 
   
Toruń, 24.03.2022 r. Wioleta Dudek 

................................................ .......................................... 
                 (miejsce i data sporządzenia)              (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) 

Zarząd  

   
BARBARA BIBIK WIOLETA DUDEK  
PREZES ZARZĄDU SKARBNIK ZARZĄDU  
   
BARTOSZ AWIANOWICZ MAGDALENA AWIANOWICZ 

WICEPREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU  
   
RAFAŁ TOCZKO   
SEKRETARZ ZARZĄDU   
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Rachunek zysków i strat 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2021-31.12.2021 r. 
 

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny) 
       

Poz Wyszczególnienie 

 Kwota za rok 
poprzedni w zł  

 Kwota za rok 
obrotowy w zł  

    

1 2 3 5 

       

A. Przychody z działalności statutowej        6 713,90            8 064,30     

I 
 Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego  

            6 713,90              6 714,30     

II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego                         -                1 350,00     

III  Przychody z pozostałej działalności statutowej      

B. Koszty działalności statutowej        3 838,90            5 045,26     

I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego              3 838,90              3 685,26     

II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego                         -                1 360,00     

III  Koszty pozostałej działalności statutowej      

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)        2 875,00            3 019,04     

D.  Przychody z działalności gospodarczej      

E.  Koszty działalności gospodarczej     

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)                   -                         -       

G. Koszty ogólnego zarządu           181,70               261,20     

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)        2 693,30            2 757,84     

I. Pozostałe przychody operacyjne                    -                          -       

J. Pozostałe koszty operacyjne                    -                          -       

K. Przychody finansowe                    -                          -       

L. Koszty finansowe                   -                         -       

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)        2 693,30            2 757,84     

N. Podatek dochodowy      

O. Zysk (strata) netto (M-N)       2 693,30            2 757,84     

    

 
Toruń, 24.03.2022 r. Wioleta Dudek 

 ................................................ .......................................... 
 

                 (miejsce i data sporządzenia)              (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)     
 Zarząd      
 BARBARA BIBIK WIOLETA DUDEK  
 PREZES ZARZĄDU SKARBNIK ZARZĄDU      
 BARTOSZ AWIANOWICZ MAGDALENA AWIANOWICZ 
 WICEPREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU      
 RAFAŁ TOCZKO   
 SEKRETARZ ZARZĄDU   
 



5 
 

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 ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji  

i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania 

finansowe fundacji  opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

 

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 gwarancji  

i poręczeń wszelkiego rodzaju 

 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

 

Aktywa i pasywa (suma bilansowa): 18.299,43  zł 

• wartość aktywów stanowi kwota środków pieniężnych na rachunku bankowym:  

18.100,02 zł, kwota należności krótkoterminowych: 76,41 zł stanowiąca wartość kwot 

nierozliczonych do dnia bilansowego z członkami zarządu z tytułu płatności gotówką oraz 

kwota 123,00 zł stanowiąca wartość kosztów dotyczących następnego okresu 

sprawozdawczego (certyfikat kwalifikowany); 

• wartość pasywów stanowi kwota funduszu statutowego 500,00 zł, wartość 

niepodzielonego zysku lat ubiegłych w kwocie 15.041,59 zł oraz zysk roku bieżącego  

w wartości 2.757,84 zł.  

 

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  

 

Przychody ogółem: 8.064,30 zł, w tym: 

Przychody z działalności statutowej:  8.064,30 zł, w tym: 

▪ dotacje: 3.000,00zł z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania 

publicznego "Liga starożytnicza",   

▪ darowizny:  2.720,00 zł,  

▪ wpływ z 1%:  994,30 zł, 

▪ przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 1.350,00 zł, 

Przychody finansowe: 0,00 zł, 

Pozostałe przychody: 0,00 zł  
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5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 

 

Koszty ogółem: 5.306,46 zł, w tym: 

Koszty działalności pożytku publicznego: 5.045,26 zł, w tym: 

• koszty realizacji zadań publicznych: 5.045,26 zł, 

• koszty działań statutowych, nieodpłatanych: 3.685,26 zł, 

• koszty z tytułu prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego: 1.360,00 zł, 

Koszty ogólnego zarządu: 261,20 zł (m.in. opłaty bankowe, znaczki pocztowe, certyfikat 

kwalifikowany), 

Koszty finansowe: 0,00 zł. 

 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 

 

Wartość funduszu statutowego nie uległa 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 

 

Fundacja uzyskała przychody z 1% w kwocie 994,30 zł. Środki te zostały wydatkowane na 

realizację zadań publicznych w kwocie łącznej 695,26 zł. 

 

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. 

 

Nie występują.     

 

Zarząd  

   
BARBARA BIBIK WIOLETA DUDEK 

PREZES ZARZĄDU SKARBNIK ZARZĄDU 
   
BARTOSZ AWIANOWICZ MAGDALENA AWIANOWICZ 

WICEPREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU 
   
RAFAŁ TOCZKO   
SEKRETARZ ZARZĄDU   

 

Data sporządzenia: Toruń, dnia 24.03.2022 r. 

 

  


