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INFORMACJE OGÓLNE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2015 ROK

I. Nazwa organizacji, siedziba i adres oraz nr we właściwym rejestrze sądowym.
Dane Identyfikacyjne:
• Nazwa: Fundacja WIN - WIN
• Adres siedziby: 87-123 Głogowo ul. Wilcza 30
• Organ prowadzący rejestr – Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
• Numer Rejestru – KRS Nr 0000413370
• Czas trwania działalności jednostki – nieograniczony.
Zakres działania :
Rozwój i promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• Wspieranie i promocja polskich twórców;
• Promocja polskiego dorobku artystycznego w Polsce i na świecie;
• Wspieranie nowatorskich inicjatyw kulturalnych;
• Prezentacja światowego dorobku artystycznego polskiej publiczności;
• Wspieranie wszelkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej;
• Tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia;
• Pobudzanie twórczego ruchu w środowiskach nieprofesjonalnych twórców kultury oraz w
miejscach z trudnym dostępem do kultury;
• Inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury;
• Stwarzanie warunków uczestnictwa w kulturze osobom wykluczonym społecznie;
• Popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej;
• Edukacja kulturalna;
• Edukacja artystyczna;
• Rozwój kompetencji kadr kultury;
• Edukacja społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury;
• Oświata, edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży;
• Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
• Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
• Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
• Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu pochodzenia, rasy, wieku, płci, orientacji seksualnej,
położenia ekonomicznego, religii i przekonań;
• Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
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• Ochrona przyrody i środowiska;
• Promocja i rozwój regionu Kujawsko-Pomorskiego i miasta Torunia.
Zgodnie ze statutem, jednak działania najczęściej realizowane:
• Rozwój i promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• Wspieranie i promocja polskich twórców;
• Stwarzanie warunków uczestnictwa w kulturze osobom wykluczonym społecznie
• Edukacja artystyczna
• Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu pochodzenia, rasy, wieku, płci, orientacji seksualnej,
położenia ekonomicznego, religii i przekonań

II. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz
porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

III. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla
jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o
zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2014 r., poz.1100) oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe Fundacji jako
jednostki mikro składa się z: Informacji ogólnych, Bilansu, Informacji uzupełniających do bilansu oraz
Rachunku zysków i strat.
W związku z powyższym, Fundacja nie sporządza informacji dodatkowej, o której mowa w ust.1
ustawy o rachunkowości.
Fundacja nie sporządza również zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku
przepływów pieniężnych, o których mowa w ust.1 ustawy o rachunkowości.

IV. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez jednostkę.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji statutowej
działalności pożytku publicznego. Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania
finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości
kontynuowania działalności przez Fundacja w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na
skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez niego
dotychczasowej działalności.
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V. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jaki ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru.
1. Stosowane metody wyceny ( w tym: amortyzacji) aktywów i pasywów, przychodów i kosztów
zgodne z w/w ustawą
• Wszystkie grupy aktywów wycenione są wg cen zakupu.
• Środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500,00 zł umarzane są proporcjonalnie do okresu
użytkowania i z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
• Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł amortyzuje się przy zastosowaniu
zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu.
• Przy amortyzacji stosuje się stawki podstawowe.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z
trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży
netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do
pozostałych kosztów operacyjnych.
Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Decyzję o naliczaniu odsetek podejmuje Zarząd.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą
przyszłych okresów sprawozdawczych.
Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem organizacji i zasadami praw polityki
rachunkowości.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Decyzję o naliczaniu
odsetek podejmuje Zarząd.
2. Fundacja jako jednostka mikro rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie
poszczególnych składników aktywów i pasywów.
3. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art.64 ust.1 ustawy
o rachunkowości.
4. Koszty Fundacji grupowane są na kontach zespołu „4”. Konta zespołu „5” służą do ewidencji
kosztów wg zadań.
Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami
prawa i statutu jako przychody działalności statutowej, darowizny, dotacje, usługi statutowe
ujmowane w okresach, których dotyczą.
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5. Ustalenie Wyniku Finansowego Fundacji odbywa się przy zastosowaniu wariantu porównawczego.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU
ZA 2015 ROK
1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie.
Fundacja nie ma zobowiązań na dzień bilansowy, w tym również z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. Kwota 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 w roku 2015 nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, nie zaciągnęła także w ich imieniu żadnych zobowiązań tytułem
gwarancji i poręczeń.

3. Informacje o udziałach (akcjach) własnych.
Fundacja nie posiada udziałów i akcji.

4. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
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I. Aktywa

10 716,48 zł

Aktywa trwałe

-

zł

Aktywa obrotowe

10 716,48 zł

Inwestycje krótkoterminowe

10 716,48 zł

II. Pasywa
Wynik finansowy za rok obrotowy

10 716,48 zł
10 716,48 zł

III. Struktura przychodów.
Przychody z nieodpłatnej działalności
Przychody z odpłatnej działalności

483 949,01 zł
84 139,19 zł

IV. Struktura kosztów.
Koszty nieodpłatnej działalności
w tym:
zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia z narzutami
Pozostałe koszty

473 232,53 zł
11 820,21 zł
313 432,58 zł
147 979,74 zł

Koszty odpłatnej działalności
w tym:
Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia z narzutami
pozostałe

84 139,19 zł
28 125,19 zł
56 014,00 zł

V. Rozliczenie wyniku finansowego
Wynik na działalności statutowej
w tym
dzialalność statutowa nieodpłatna
działalność statutowa odpłatna

10 716,48 zł
10 716,48 zł
- zł

Toruń, dnia 31.03.2016 r.
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