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Fundacj i Valetudinaria

Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z:

o art.53 ustawy o rachunkowości z dniaZ9 vłrześnia 1994 r. (Dz.U. z t994,nr I2I,

poz..591 zpóźn.. zrrt.)

o § 22 pkt.a Statufu Fundacji;

W sprawie:

składające się z:

o

o

Uchwała Nr Il2018

Rady Fun_dacj i Valetudinaria

zatwierd zenia sprawozdania fi nansowego za 2017 rok

zatw ier dzamy sprawozd anie fi n a nsowe za 2017 r ok

Fundacji Valetudinariaz siedzibą w Bydgoszcry

Informacji ogólnej

Bilansu sporządzonego na dzień31.12.2017 r. wykazującego po stronie

akĘwów i pasywów kwotę 25.888,78zł,

Informacji uzupełniającej do bilansu

Rachunku wyników sporządzonego za okres I.01.2017 -3I.12.20l7r
wykazującego zysk nętto zarok obrotowy 2017 w wysokości 150110 zł.

o

o

Jednocześnie akcepĘemy propozycje_Zarządu Fundacji aby zysk netto zarok obrotowy

2017 w kwocie 150,10 zł. w pełnej wysokości zaliczyć do zysku z lat ubiegłych..
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SPRAW OZDANIIE FINIANSOWE
FUI{DACJI VALETUDINARIA

w Bydgoszczy

za okres

od 01.01,.2017 r. do 31.12.20t7 r.

obejmuje:
i

Informację ogólną

Bilans
Informacj ę uzupełn iającą do bilansu

Rachunek wyników

Podpisy członków zarządu:

DYR
FUNDACJl

ga,Ę,u§.ry"hn. iruśmrwsxl

Bydgoszcz, dn. 29.03.2018 r.



Informacie ogólne:

Fundacj a Valetudinaria

ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz

Fundację zaĘestrowano dnia 4 grudnia 2003r pod numerem KR§ 0000182179

w sądzie Rejonowym w Bydgoszc zy xIil wydz. Gospodarczy krajowego Rejestru sądowego

Numer identyfikaryjny w systemie REGON 093t61541

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2017 r. do 31.12,2017 r,

Roczre sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalnoŚci Ptzez

organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej,

Nie są nam znane okoliczności, które wskarywĄby na istnienie poważnych zagrożeń d|a

kontynuowan ia przsz or ganizacj ę działalno ści,

przviete 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 (polityki) rachunkowości:

Składnik aktywów/ pasywów Sposób wyceny

Wartości niematerialne i prawne

środki trwałe

Cena ńUycia (koszt wytworzenią wartość

przeszacowania po aktualizacj i)

(-) umorzenie

C) odpisy zĘtllłutrwałej utraty wartości

Inwestycj e długoterminowe Cena ńUycia minus odpisy z tytltłu trwaĘ utraty

wartości

Inwestycj e krótkoterminowe Cena ,ynło*a albo cena nabycia lub cena rynkowa

(wybrano niższą cenę)

Rzeczowe aktywa obrotowe Cena nabycia lub koszt wytworzenia, ptzy czym w

obu przypadkach przyjęta kwota nie możeprzekraczać

ceny sprzedaĄ netto nadzień bilansowy

Należności i udzielone poĘczki Kwota wymaganej zapłaĘ (z uwzględnieniem zasady

ostromości)

Zobowiązania Kwota wymagająca zapłaĘ

Rezerwy Uzasadniona, wiarygodnie oszacowana wielokrotność

KapitĄ (fundusze) własne wartose nominalna r', l/
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Fundacja VALETUDINARIA
85-681 Bydgoszcz, Powstańców W-wy 5

BILANS sporządzony na dzień 31-!2-2oL7 r,
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

PASYWA

Bydgoszcz, 29-03-201 8r

uonaĘĄ-strux

,ł/rrczczcnńlnienie a ktvwów

stan aktvwów na dzień:
(ooczatek roku) (koniec rokuL

1 2

A. AKTYWA TRWAŁE

I. WartoŚci niematerialne i prawne
iI. R.u.ro*" aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterńinowe rozliczenia międzyokresowe

B. AKWWA OBROTOWE

I. zapasy
IL Należności krótkoterminowe

I III. Inwestycje krótkoterminowe
l lv. r.ótt oterminowe rozliczenia międzyokresowe

I

!c. Nateżne wołatv na fundusz statutowv

o,ooI Ęo0

27 554,43 25 888,78

27 554,45 2s 88a,78

Akwwa razem 27 5s+4s 25 888,78

Stan pasywóW na dzieR:
(noczatek roku) f koniec roku)y'vyszczegoltllellle pd5ywvw .

1 2 3

A. FUNDUSZ WŁASNY

I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegĘch
IV. Zysk (strata) netto

B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA

t, Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

25 370,53 2s 520,63

6 600, 6 600,00

aa 770,53
la 770.53 15o,10

2 t83,92 368,15

2 t83,92 368,15

Pasywa razem 27 554,45 25,888,7€

zarząd Jednostki
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Fundacja VALETUDINARIA
85-681 Bydgoszcz, Powstańców W-wy 5

RACHUNEKzYsKóWISTRATsporządzonynadzień3t.-L2-2.ol7r.
ni Ńii"*i" załącznika 6 _ ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)
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Informacie uzupełniaiace do bilansu 2017r.

Zobońązania jakie ponosimy sązwiązane zrozliczeniem dostawców oraz wobec

Urzędu Skarbowego i ZUS.

Fundacja nie udzieliła nikomu żadnej pozvczki,

Fundacja nie posiada oraz_w okresie sprawozdawczym nie nń}lła obliqacji.

o Fundacja nie posiada zadnvch udziałów ani akcji.

o

o

AKTYWA I PASYWA

AKTYwA
Środki trwałe wartość początkowa

Wartości niematerialne i prawne wartośó początkowa

Umorzenię środków trwałych

o dotychczasowe umorzenie

o umorzenie w bieżącym roku obrotowym

o stan na koniec roku obrotowego

Wartości niematerialne i prawne

o dotychczasoweumorzenie

o umorzenie w bieżącym roku obrotowym

o stan na koniec roku obrotowego

Środki pieniężne (w kasie i na rachunkach)

o w kasie

o narachunkubieżącym

o na rachuŃu depozytowym

PAsYwA
Fundusz stafutowy (załoĄcielski)

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto roku rozliczeniowego

4 973,20zł

3 982,55zl

4 973,20ń

0,00zł

0,00zł

3 982,55ń

0,00zł

0o00zł

25 888,78zł.

227,2l ń.

19 061,56 zł.

6.600,00 ż..

6 600,00 zł

18.770,63 zŁ

150,10 zŁ



Zob ońązania krótkoterminowe

o wobec dostawców

o rozliczeniaz us i zus

Przychody z dzialalności statutowej w wysokości

pochodziły z następujący ch żródeł finansowania

z darowizn otrzymanych od:

o osób fizyczrtych - ogólne

o osób prawnych

, o Ioń podatku -razem

oraz z przeznaczeniem na:

O AFGANISTAN

o Małgorzata Soroko

o PręĘna

Dodatkowo uzyskano:

prąvchody finansowe (odsetki z konta)

Zysk (strata) z lat ubiegłych

§TRUKTURA KoSzTÓW:
KoszĘ z działalności statutowej

w tvm:

kosźy działalności nieodpłatnej

Koszł adminishacyj ne (bez amort yzacji)

o zużycie materiałów i energii

o usługi obce

w tym: dzierżawa lokalu

pozostńe

o podatki i opłaty

368,15 zl

0,00 zł

368,15 zł

Richunek wvników

Fundacja jako jednostka nie prowadząca działalności eospodarczej sporządza

rachunek wyników w uproszczonej formie, wykazując w nim oddzielnie ptzychody

i kosźy oraz wynik zarokobrotowy.

STRUKTURA PRZYCHODÓW:

84.596,64 z|.

3.110,00 zł

5.000,00 zł.

36.766,64 zł.

23.770,00 zł.

950,00 zl.

15.000,00 zł.

44,19 zł

18.770,63 zł.

84.490,73 zł.

54.199,06 zł.

30.291,67 zł.

|.894,69 ń
3.679,6l zł.

2.589,20 ń.

I.090,4I zł.

0,00 zł.



o

o

wynagrodz eńaorazubezpieczenia i inne świadczęnia 22.692,48 ń.

pozostałe 2,024,89 ń,

Przychody z 1%o podathl wylarzystano w całości na lCIszĘ

dziąłalności statutowej w rohl obrotowym 2017.

Sporządziła:
Ilona Mazalon-Stnrk
29-03-2018r. lN
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