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Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z:
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art.53 ustawy
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z dnia 29 vrześnia 1994 r. (Dz.
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rawozdanie fin ansowe za 2014 r ok

Fundacji Valetudinaria z siedzibą w Bydgoszczy
składające się z:
Informacja ogólna

Bilansu sporządzonego na dzięń3ll2.20l4 r. wykazującego po stronie
aktywów i pasywów kwotę 20.294,,64zł,,
o

Informacja uzupełniająca do bilansu

Rachunku wyników sporządzonęgo za okres 1 .01.2014 * 3I.12.2014r
wykazującego wynik finansowy w wysokości 13.307166zl,
Jednocześnie akceptujemy propozycje Zarządu Fundacji aby wynik finansowy zarok
obrotowy 2014

w kwocie 13.307,66zł w pełnej wysokości zaliczyć do przychodów
Podpisy członków Rady Fundacji:

Bydgoszcz, dnia 25-05-2015r
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SPRAW OZDANIE FINANISOWE
FUNIDAC J[ VALE T UD II\ARIA
w BydgoszcTy

za okres

od 01.01.201,4 r. do 31.12.2014 r.

obejmuje:

,,

Informację ogólną
2. Bilans
3. Informację uzupełniającą do bilansu
4. Rachunek wyników
1.

Podpisy członków zarząd
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Bydgoszcz, dn. 30.03.2015 r.

Informacie,ogólne:

Fundacja Valetudinaria
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
Fundację zaĘestrowano dnia 4 grudnia 2003r pod numerem 0000182179

w Sądzie Rejonowym w Bydgoszcry XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer identyfikacyjny w systemie REGON 093161541

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
Roczne sprawozdanie finanso we zaokres od 1.01.2014 r. do 31.12. 2014r.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założęniukontynuowania działalnościprzęz
organizację, co najmniej 12 miesięcy

i

dŁużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskarywaĘby na istnienie powaznych zagrożeń dla
kontynuowan ia przez organizację działalności.

przyiete 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 wycęny

Wartości niematerialne i prawne

Cena nabycia (koszt wytworzenia,

środkitrwałe

przeszacowania po aktualizacj i)

wartość

(-) umorzenie
(-) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

Cena nabycia minus odpisy

InwesĘcj e długoterminowe

wańości

z $ilŁu trwaĘ utraty

Cena rynkowa albo cena nabycia lub cena ryŃowa

Inwestycj e krótkoterminowe

(wybrano niższą cenę)

Cena nabycia lub

Rzeczowe aktywa obrotowe

kosź wytworzenia, przy czym w

obu przypadkach przyjęta kwota nie może przehaczać
ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy

Naleznościi udzielone pożyczki

Kwota wymaganej zapłaty (z uwzględnieniem zasady
ostrozności)

Zobowiązania

Kwota wymagaj ąca zapłaty

Rezerwv

Uzasadniona, wiarygodnie oszacowana wielokrotność

KapitĄ

,l

(fundusze) yłasne
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Nazwa jednostki, adres

Wiersz

AKTYWA

1

2

A
ll

lll
lV

Aktywa obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Nalezności krótkoterminowe

I

ll

lll

l

1

Środki pienięzne

nwestycje krótkoterm inowe

Wiersz

PAsYWA

1

2

V
B
ll

lll
lV

62795,35

20 296,64

62 795,35

20 296,64

62 795,35

20 296,64

62795,35
20296,64
stan na koniec
roku
poprzedniego

Kapitał (fundusz) własny, w tym:
Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) z aktualizaĄi wyceny
Nalezne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkośc ujemna)
Wynik finansowy netto za rok obrotowy
Wynik finansowy z lat ubiegłych
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązanla
Zobowiązania z tytułu kredytow i pozyczek
Rezenruy na zobowiązania
lnne zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
rFa

.99,Q9,?Ql§.r,
Data

0,00

l

lV

lll
lV

0,00

nne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2.

ll

roku
bieżącego

l nwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B

l

roku
poprzedniego

Aktywa trwałe
Wartościniematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środkitrwałe
Nalezności długoterminowe

I

A

stan na koniec

.

roku
bieżącego

38 156,30

19 907,66

6 600.00

6 600,00

13 307,66

31 556,30
24 639,05

388,98

24 639,05

388,98

627g5,35

20 296,64

..

sporządzenia li

Podpisy

/ą/vL)/łlJl,rh^jh

r

}snp

Ery9Ą

p*ra,tek.nd^

ź

EK,

euruoACui'i
:ZYK

Drukowane programem DRUKI GoFIN Wydawnictwa Podatkowego GoFIN - WWW.Druki.Gofin.pl

rlP,lyenl^

Infołmacie uzupełniaiaqe do bilansu 2014r.

o

związanych

z

działalnościąstatutową. takich jak: gwarancje. poręczenia. kaucje.

wadiaoraz Fundacja nie ponosi żadnvch zobowiązań inne.
Zobowiązanra jakie ponosimy

to zvłiązane zrozliczęniem dostawców oraz wobec Urzędu

Skarbowego i ZUS.

o
o
o

Fundacja nie udzieliła nikomu żadnej pożyczki.

Fundacja nie posiada oraz

w

okresie sprawozdawczym nie nabyła obligacii.

nieruchomości i innych dóbr tego typu oraz zadnych nowych środków trwałych.
Fundacja nie posiada zadnych udziałów ani akcji.

AKTYWA

I

PASYWA

Środki trwałe wartośćpoczątkowa

4 973,20zl

Wartościniematerialne i prawne wartośćpoczątkowa

3 982,55zł

Umorzenie środków trwałych

o

dotychczasoweumorzenie

o

,umorzenie w biezącym roku obrotowym

0,00zł

stan na koniec roku obrotowego

0,00zł

o

4 973,20ń

Wartościniematerialne i prawne

o
o
o

dotychczasoweumorzenie
umorzenie w bieżącym roku obrotowym

0,00ń

stan na koniec roku obrotowego

0,00zł

Środki pienięzne (w kasie i na rachunkach)

o
o
o

na

rachuŃu bieżącym

na rachunku depozytowym

Wynikfinansowy netto za rok obrotowy
Zob owiązani a krótkotęrm

i

nowe

wobec dostawców

rozliczenia z

20 296,64 zł.
423,79 ń.

w kasię

Fundusz statutowy (założycielski)

o
o

3 982,55ń

us i zus

I0 044,4l zł.
9 828,44 ń..
6 600,00

zl

13 307,66 zł.

388,98 zł
68,67 zł

320,3I

ń

,

Rachunek wyników

Fundacja jako jednostka nie prowadząca działalnościgospodarczej sporządza rachunek
wyników w uproszczonej formie,wykazując w nim oddzielnię przychody i koszty oraz wynik

zarok obrotowy.

Prrychody z dzialalności statutowej w wysokości
pochodziły z następuj

ą cy

ch źró deł fi nansowania

z bilansu otwarcia

31 556,30 zł.

z darowizn otrzymanych

o
o
o
O

197 465,12 zł.

od:

63 080,36 zł

osóbfizycznych
osób prawnych

285,36 zł.

Ioń podatku

58 703,46 zł

AFGANISTAN

44125,00 zł.

Dodatkowo uzyskano:
przychody finansowe (odsetki z konta)

247,12

zN

STRUKTURA KO§ZTQW:
Koszty z działa|nościstatutowej

t52 214,95 zl.

kosźy działalności+ieodpłatnęj

60 217,38 ń.

w Ęm: darowizny przekazane

] 992,60 zł.

oraZ

AFGANISTAN

91 997,57 zł.

Koszty administracyjne (bez amortyzaĘi)

o
o

32189,63 zł,

zużycie materiałów i energii

2 690,34 zł

usługi obce

5 464,97 ń.

w tym: dzierżawa lokalu

o

4 Il7,65 zł.

podatki i opłaty

19,50 zł.

o

wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia 22 692,48 ń.

o

pozostałe

W},nik na całokształcie

I322,34 zł.

działalności:

13 307.66 zł.

kwocie 13 307,
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Nazwa jednostki, adres

Rachunek zysków i strat
,li

zyskow i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości
raw ad zący c h d zi ała l n o ści g o s p o d a rczej
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Wyszczególnienie

Pozycja

l.
1

2,

Przychody podstawowej działalnościoperacyjnej izrównane z nimi,
w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wańośćdodatnia,
zmnieiszenie - wańośćuiemna)
przvchodv z działalnościpożytku publicznego i zrółnane z nimi:
przvchodv z nieodpłatnei działalnościpożvtku publiczneqo
Przychody z odpłatnej działalnościpozytku publicznego, w tym zmiana
stanu produktow (zwiększenie - wańośćdodatnia, zmniejszenie *
wańośćuiemna)

1.

Kosztv podstawowei działalnościoperacyjnej
kosztv działalnościpożytku publiczneqo
kosztv nieodpłatnei działalnościpożńku publiczneqo

a)

Amońvzacia

b)

zużvcie materiałów i eneroii

c)

wvnaorodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

d)

Pozostałe koszty

2.

kosztv odpłatnei działalnościpożńku publicznego

B.
l.

Amońyzacia
zużvcie materiałów i enerqii

c)

wvnaorodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

d)

Pozostałe koszty

c.

Pozostałe przvchody i zvski, w tvm aktualizacia wańościaktywów
pozostałe kosztv i stratv. w tvm aktualizacia wańościaktvwów

D.

E,
ll.

kwota zarak
bieżący

3

4

199 946,00
199 946,00
199 946,00

197 465,12
197 465,12
197 465,12

168 660,35

184 404,58
184 404,58
184 404,58
0,00
2 690,34

168
168

40
127

b)

a)

popruedni

2

1

A.

kwota za rok

wvnik finansowv netto ogółem
Nadwvżka orzvchodów nad kosztami (wańośćdodatnia)
Nadwvżka kosztów nad przvchodam! (wańośćujemna)

660,35
660,35
0,00
936,39
017,84
706,12
0,00

22692,48
159 021,76

0,00

270,65

247,12

31 556,30

13 307,66
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