
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA "WIATRAK" BOŁTUCIA 7 85-796 BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020 do 31.12.2020

4) 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

Sprawozdaniefinansowezostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalnościstatutowej oraz gospodarczej przez Fundację w
okresieco najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. W ocenie Fundacji brak jestzagrożeń kontynuowania działalności. Niemniej jednak
należywskazać,że działalność Fundacji opierasię wdużejmierze na darowiznach i dotacjach.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Fundacja posiada dokumentację opisującą przyjęte przez niązasady rachunkowościstosowane wsposób ciągły. Istotnymelementemtej
dokumentacjijestzbiór określonych zasad imetod wyceny aktywówi pasywóworaz ustalenia wyniku finansowego, wtymzasad,co do
których Fundacja miała, wświetle ustawy o rachunkowości, prawo wyboru rozwiązań lub stosowania uproszczeń. Wycenęaktywówi
pasywówzaprezentowano przy założeniu kontynuowania działalnościFundacji. Majątek trwały i nieruchomościwyceniono
według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Należności krótkoterminowezostaływykazane wkwocie wymagającejzapłaty
po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące wartości należnościzaliczasię odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych lub do kosztówfinansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy opis. Wycenaśrodkówpieniężnych iinnych
aktywówpieniężnych następuje wedługwartości nominalnej dlaśrodkówfunduszu. Kapitaływłasne ujmowanesą wksięgach rachunkowych z
podziałemnaich rodzajeiwedług zasad określonych przepisami prawai postanowieniamiFundacji. Nie wniesione wpłaty na kapitał nie
występują. Rozliczenie międzyokresowe kosztówobejmujetytuły dokonanych faktycznie wydatków, które będąstanowiły koszty następnych
okresówsprawozdawczych. W zależności od przewidywanego okresu rozliczenia wbilansie prezentowanesąjako długo lub krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe. Koszty operacyjne ujmowanesą wokresie, którego dotyczą. Ewidencja kosztówprowadzonajest wukładzie
rodzajowym. Bieżącezobowiązaniaztytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalanesązgodniez polskimi przepisami
podatkowymi. Fundacja nie nalicza podatku odroczonego waktywach i pasywach. Nie wystąpiły istotnezdarzenia po dniu bilansowym, które
wymagałyby ujęcia wsprawozdaniu.
Ustalenie wyniku finansowego zarok obrotowy następuje według zasad:
Na koniecroku obrotowego zamykasię konta wynikowei na konto „wynik finansowy” następuje przeniesienie wszystkich przychodóworaz
kosztówzwiązanych ztymi przychodami,atakże podatku dochodowego iinnych obowiązkowych obciążeńwpływających na wynik.
Jeżeli konto „wynik finansowy”wykazujesaldo Ma, wtedywystępujezysk netto zarok obrotowy. Saldo Wn konta„wynik finansowy”jest
informacją o stracie netto.
Saldo Wn lub Ma wykazujemywpasywach bilansu, wpozycjizysk (strata) netto – odpowiednio jako wielkość dodatnia(zysk) lub wielkość
ujemna(strata).
Kwotazysku lub stratymusi odpowiadać kwociezysku lub straty netto wykazanego wrachunku zyskówistrat.
Przyjętezasady (politykę) rachunkowościstosujesię wsposób ciągły, dokonując wkolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania
operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywówi pasywów(wtymtakże dokonywania odpisówamortyzacyjnych), ustalasię wynik
finansowy, sporządzasprawozdaniefinansowetak,aby za kolejnelatainformacjez nichwynikające były porównywalne.

Data sporządzenia: 2021-06-29

Data zatwierdzenia: 2021-09-29

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



Ewa Piwecka

ks.Wojciech Przybyła 
ks. Tomasz Klafetka 
Waldemar Kochański 
Małgorzata Watkowska 
Aleksandra Hołubowicz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



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

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  - zł  - zł
– z tytułu dostaw i usług  - zł  - zł
– inne   
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale  - zł  - zł

– z tytułu dostaw i usług   
– inne   
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  683 261,62 zł  597 957,64 zł
– kredyty i pożyczki  238 790,21 zł  198 790,21 zł
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   
– inne zobowiązania finansowe   
– z tytułu dostaw i usług  250 847,36 zł  209 952,18 zł
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  - zł  - zł
– zobowiązania wekslowe  - zł  - zł
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych  13 651,41 zł  14 873,26 zł

– z tytułu wynagrodzeń  12 690,97 zł  14 404,34 zł
– inne  167 281,67 zł  159 937,65 zł
4. Fundusze specjalne  18 937,78 zł  12 826,03 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  12 391,28 zł  12 391,28 zł
– inne WTZ Środki własne  6 546,50 zł  434,75 zł
razem:  702 199,40 zł  610 783,67 zł

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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

nie dotyczy

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 netto 
Sprzedaż netto na kraj za poprzedni rok

obrotowy
za bieżący rok
obrotowy

1 2 3
1. Darowzny
główne grupy:

 430
273,42 zł

 208
257,33 zł

2. Nawiazki
grupy:

 68 787,18
zł

 50 803,67
zł

3. Dotacje  3 174
081,86 zł

 2 340
621,50 zł

4. Przychody z tyt.
sprzedazy

 180
769,91 zł

 114
523,39 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



rodzajów
działalności:

  

Razem  3 853
912,37 zł

 2 714
205,89 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działaności statutowej - 2.814975,91zł

Koszty ogolnego Zarządu - 9.021,23zł

Pozostałe koszty operacyjne - 73.631,07zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Kapitał (fundusz) własny  2 122 004,07 zł  2 037 341,74 zł
Kapitał (fundusz) podstawowy  2 000,00 zł  2 000,00 zł
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  - zł  - zł
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad
wartością nominalną udziałów (akcji)   

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:   
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej   
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:  1 731 924,53 zł  1 731 924,53 zł
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  1 731 924,53 zł  1 731 924,53 zł
– na udziały (akcje) własne– na udziały (akcje) własne– na
udziały (akcje) własne– na udziały (akcje) własne   

Zysk (strata) z lat ubiegłych -47 072,86 zł  388 079,54 zł
Zysk (strata) netto  435 152,40 zł -84 662,33 zł
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)   

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

36 036,18  
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 17 860,34
Dom Jubileuszowy 7 274,76
Plac Zabaw 29 656,25

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2021-06-29

Data zatwierdzenia: 2021-09-29

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



Ewa Piwecka

ks.Wojciech Przybyła 
ks. Tomasz Klafetka 
Waldemar Kochański 
Małgorzata Watkowska 
Aleksandra Hołubowicz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-06-29

Ewa Piwecka

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

ks.Wojciech Przybyła
ks. Tomasz Klafetka
Waldemar Kochański
Małgorzata Watkowska
Aleksandra Hołubowicz

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA "WIATRAK"
85-796 BYDGOSZCZ
BOŁTUCIA 7 
0000175233

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 20 547 211,30 20 149 177,16

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

II. Rzeczowe aktywa trwałe 20 547 211,30 20 149 177,16

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 454 112,23 217 849,24

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 28 134,92 20 677,97

III. Inwestycje krótkoterminowe 408 495,13 190 496,75

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 482,18 6 674,52

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

AKTYWA razem 21 001 323,53 20 367 026,40

PASYWA

A. Fundusz własny 2 122 004,07 2 037 341,74

I. Fundusz statutowy 2 000,00 2 000,00

II. Pozostałe fundusze 1 731 924,53 1 731 924,53

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -47 072,86 388 079,54

IV. Zysk (strata) netto 435 152,40 -84 662,33

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 879 319,46 18 329 684,66

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 198 790,21 248 790,21

III. Zobowiązania krótkoterminowe 411 993,46 456 944,42

IV. Rozliczenia międzyokresowe 18 268 535,79 17 623 950,03

PASYWA razem 21 001 323,53 20 367 026,40

Data zatwierdzenia: 2021-09-29

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-06-29

Ewa Piwecka

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

ks.Wojciech Przybyła
ks. Tomasz Klafetka
Waldemar Kochański
Małgorzata Watkowska
Aleksandra Hołubowicz

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA "WIATRAK"
85-796 BYDGOSZCZ
BOŁTUCIA 7 
0000175233

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 3 853 912,37 2 714 205,89

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 3 673 142,46 2 599 682,50

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 180 769,91 114 523,39

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

B. Koszty działalności statutowej 3 500 887,38 2 814 975,91

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 3 230 687,99 2 529 128,37

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 136 851,51 121 315,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 133 347,88 164 532,54

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 353 024,99 -100 770,02

D. Przychody z działalności gospodarczej 57 365,00 50 837,86

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 57 365,00 50 837,86

G. Koszty ogólnego zarządu 16 294,34 9 021,23

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 394 095,65 -58 953,39

I. Pozostałe przychody operacyjne 95 150,15 53 354,25

J. Pozostałe koszty operacyjne 43 700,74 73 631,07

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 8 265,66 5 432,12

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 437 279,40 -84 662,33

N. Podatek dochodowy 2 127,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 435 152,40 -84 662,33

Data zatwierdzenia: 2021-09-29

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15


