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Uchwała Nr 112016

Rady Fundacji Valetudinaria

W sprawie: zatwie rd zenia s p rawozd a n ia fi n a n sowe go za 20t5r ok

Fundacji Valetudinaria

Zgodńe z postanowieniami wynikającymr z:

o art.53 ustawy z dnia 29 vłrześnia 1994 r. (Dz. U . z 1994, t,tt I2l , poz..59l z późn. zm.)

o rachunkowości; oraz ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości z tI lipca}}l4t

(Dz.U,20414, poz. 1 1 00).

o §22pkt.4 Statutu Fundacji;

składające się z:

o

o

zainł ier dza my §p rawozd anie fi n a nsowe za 2015 r ok

Fundacji Valetudinaria z siedzibą w Bydgoszczy

Informacja ogólna

Bilansu sporządzonego na dzięń31.I2.20l5 r. wykazującego po stronie

aktywów i pasywów kwotę 15.218,42zł,

Informacj a uzupełniaj ąca do bilansu

Rachunku wyników sporządzonego za okres l .0 1 .20 1 5 - 3 l .I2.20I 5r

wykazującego wynik finansowy w wysokości 8,243186zł,

o

o

Jednocześnie akceptujemy propozycje Zaruądu Fundacji aby wynik finansowy zarok

obrotowy 2015 w kwocie 8.243,86zl w pełnej wysokości zaliczyó do przychodów 2016r.

Podpisy członków Rady Fundacji:
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4.
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Informację ogólną
Bilans
Informację uzupełniającą do bilansu
Rachunek łvyników

Podpisy członków zarządla:
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, Informacie ogólne:

Fundacja Valetudinaria

ul. Powstańców Warszawy 5
85_-681 Bydgoszcz

Fundację zarejestrowano dnia 4 grudnia 2003r pod numerem 0000182179

w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejeshu Sądowego

Numer identyfikacyjny w systemie REGON 093161541

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015r.

Roczre sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności Przez

organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam zlane okoliczności, którę wskazywaĘby na istnienie poważnych zagrożeń dla

kontynuowania przez organizację działalności.

przvięte zasadv rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające

z ustawy o rachunkowości.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi

metodami wynikającymi z przyjęĘch zasad (poliłki) rachunkowości:

Składnik aĘwóM pasywów Sposób wyceny

Wartości niematerialne i prawne

środki trwałe

Cena nabycia ftoszt wytworzenia, wartość

przeszacowania po aktualizacj i)

(-) umorzenie

() odpisy zĘtułutrwałej utraty wartości

Inwestycj e długoterminowe Cena nabycia minus odpisy z Ęt.nu trwałej utraty

wartości

Inwestycj e krótkoterminowe Cena ryŃowa albo cena nabycia lub cena rynkowa

(wybrano niższącenę)

Rzeczowe akĘwa obrotowe Cena nabycia lub kosź wytworzenia, ptzy czlm w

obu przypadkach przyjęta kwota nie może przehaczać

ceny sprzedairy netto na dzieńbilansowy

Nalezrości i udzielone pożyczki Kwota wymaganej zapłaĘ (z uwzględnieniem zasady

ostrozności)

Zobowiązania Kwota wymagaj ąca zapłaty

Rezerwy ł' Uzasadniona, wiarygodnie oszacowana wielokrotność

KapitaĘ (fundusze) własne / wartość nominalna
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, BILANS
§porządzony na dzień: . ., . 3.1 -.1?,?9.15.r.. . .,

Fundacja Valetudinaria,
Pyd g p.szc.ą,. v l. Pqws!, W. -J.vy. §

Nazwa jedno§tki, adres

AKTYWA stan na koniecWiersz

1 2
roku

poprzedniego
roku

bieżącego

A Aktywa trwałe 0,00 0,00

Wańości niematerialne i prawne

ll Rzeczowe aktywa tnruałe, w tym śro{llry"łg
lll Nalezności długoterminowe

lV lnwestycie długoterminowe

V Długoterminowe rozliczenia międzyokĘlglłg
B Aktvwa obrotowe 20 296,64 15 218,42

I Zapasy rzeczowych aktyv\lg,,v o!Ę!9\Ą,y9!

ll Nalezności krótkoterminowe

lll l nwestycie krótkotermi nowe 20 296,64 15218,42

1 Środki pienięzne 20 296,64 15 218,42

2. l nne inwestycie krótkoterminowe

lV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

:liffil;.$I !:_!l
20 296,64 15 218,42

Wiersz PAsYWA stan na koniec

1 2
roku

poprzedniego
roku

bieżącego

A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 19 907,66 14 843,85

Kapitał (fundusz) podstawowy 6 600,00 6 600,00

ll Kapitał (fundusz) z aktualżąc.I ryy991Ł _
lll 1.1al"zńe wpłaty na kapitał podst

lV Wvnik finansowy netto za rok obrotowy 13 307,66 8243.86

V Wynik finansowy z lat ubiegłyń 31 556,30

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązalle 388,98 374,57

l Zobowiązania z tytułu kredytów i pozyczek

ll Rezerwy na zobowiązania

lll lnne zobowiązania 388,98 374,57

lV Rozl iczen ia międzyokresowe
20 296,64 15 218,42

...99,q92qlQ.r,.,.
Data spoządzenia
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Informacie uzupełniaiace 4o bilansu 2015r.

o zwiąanych z działalnością stafutową. takichjak: gwąrancje. poręczenia. kaucje"

wadia oraz inne Fundacjąnie penosi żadnych zobowiąń.

Zobowiązarlia jakie ponosimy to związane zrozliczeniem dostawców oraz wobec Urzędu

Skarbowego i ZUS.

o Fundacja nie udzieliła nikomu zadngj połczki.

o Fundacja nie posiada oraz_w okresie sprawozdawczym nie nńyła obligacji.

nieruchomości i innych dóbr tego typu oraz żądnych nowych środków trwałych.

o Fundacja nie posiada żadnych udziałów ani akcji.

AKTYWA I PASYWA

Środki trwałe wartośó początkowa

Wartości niematerialne i prawne wartość początkowa

Umorzenie środków trwĄch

o , dotychczasowe umorzenie

o umorzenie w biezącym roku obrotowym

o stan na koniec roku obrotowego

Wartości niematerialne i prawne

o dotychczasowe umorzenie

o umorzenie w biezącym roku obrotowym

o stan na koniec roku obrotowego

Środki pieniężne (w kasie i na rachunkach)

o w kasie

o narachunkubiezącym

o narachunkudepozytowym

Fundusz statutowy (założycielski)

l|ynikfinansowy netto za rok obrotowy

Zob owiązani a krótkoterminowe

o wobec dostawców

o rozliczenia z us i zus

4 973,20zł

3 982,55zN

4 973,20zł

0,00ń

0,00zł

3 982,55zł

0,00ń

0,00zł

l5.2l8,42 zł.

478,03 ń.

8.140,39 ń.

6.600,00 ń..

6 600,00 zł

8.243,86 zł.

374,57 zł

56,34 zł

318,23 zł



Rachunekwyników

Fundacja jako iednostka nie pĘowadząca działalności gospodarczej sporządza

rachunek wyników w uproszczonej formie, wykazując w nim oddzielnie przychody

i koszty oraz wynik zarokobrotowy.

STRUKTURA PRZYCHODOW:

Prrychody z działalności statutowej w wysokości

pochodziły z następuj ą cy ch źródeł fi nansowania

z bilansu otwarcia

z dar owizn otrzymanych od :

o osóbfizycznych

o osób prawnych

o loń podatku

O AFGANISTAN

o Podoficer II Batalionu Saperów

o Aparat - kardiologia

Dodatkowo uzyskano:

przychody finansowe (odsetki z konta)

98.14L,87 zł.

13.307,66 zł.

32.882,0t zl

1.000,00 zl.

44.552,20 z|

l".300,00 zł.

100n00 zł.

5.000,00zł.

49,66 zł

Koszty z działalności statutowej 89.947167 zł.

kosźy działalności nieodpłatnej 59,832,92 ń,

w Ęm: darowizny przekazane ]9,900,00 zl,

Kosźy administracyjne (bez alnoĘzacji) 30.1,14,75 zł.

o zu$ciemateriałów i energii 2,561,03 ń

o usługi obce 3,299,97 zł,

w tym: dzierżawalokalu 2,589,20 ń,

pozostałe 710,77ń,

o podatki i opłaty 0,00 zł,

o wynagrodzęniaorazubezpieczenia i inne świadczenia 22.673,76 zł.
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Fundacja Valetudinaria
Bydgqqłęą, u!.Pqwsl,W-wy§.,

Nazwajednostki, adres

Rachunek zysków i strat

za okres od . . . 9]..9],?P]§ !,..,, .do ., . 91..1?,?91§.r,, ., .

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości
d t a org a n i zacj i n ie prow a d zącyc h d zi ała l n o śc i g o s p od a rczej

Pozycja Wyszczególnienie
kwota za rok

poprzedni
kwota za rok

bieżący

1 2 3 4

A.

Przychody podstawowej działalności operacyjnej izrównane z nimi,
w Ńm zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmnieiszenie - wańość uiemna) 197 465,12 98 141,87

przvchodv z dzlałalności pożytku publicznego i zrórnane z nimi: 197 465,12 98 141,87

1. Przvchodv z nieodołatnei działalności pożvtku publicznego 197 465,12 98 141,87

2.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana
stanu produktow (zwiększenie - wańość dodatnia, zmniejszenie -
wartość uiemna)

B. Kosztv podstawowei działalności operacyjnej 184 404,58 89 947,67

l. kosztv działalności pożńku publicznego 184 404,58 89 947,67

1. Kosztv nieodpłatnei działatności pożytku pub!icznego 184 404,58 89 947,67

a) Amońvzacia 0,00 0,00

b) Zużvcle materiałów i energii 2690,34 2 561,03

c) wvnaorodze nia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczen ia 22692,48 22673,76

d) Pozostałe koszU 159 021,76 64712,88

2. Kosztv odpłatnei działal ności pożńku pu bl icznego 0,00 0,00

a) Amońvzacia

b) zużvcie materiałów i enerqii

c) Wvnaorodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

d) Pozostałe koszty

c. pozostałe przvchody i zyski, w tym aktualizacja wańości aktywów 247,12 49,66

D. Pozostałe kosztv i straty, w tym aktualizacja wańości aktywów

E, wvnik finansowv netto oqółem 13 307,66 8243,86

l. Nadwvżka przvchodów nad kosztami (wańość dodatnia)

ll. Nadwvżka kosztów nad przychodami (wańość ujemna) /

. . ,qQ.qQ..?q,lQ.r,, .,
Data sporządzenia
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