
FUNDACJA,,VALETUDINARIA,
ul. Powstańców Warszawy 5

85-68l Bydgoszcz
NIP 967-117-78-07 Reeon093l6l541

Uchwała Nr 1l20l9

Rady Fupdacji Valetudinaria

Wsprawie: zatwierdzeniasprawozdania finan§owego za20l8rok

Fundacji Valetudinaria

Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z:

o art.53 ustawy o rachunkowości zdnia29 września*l994r.(Dz.U.z 1994,nr I2l,
poz..59l zpóźn.. zm.)

o § 22 pkt.4 Statutu Fundacji;

składające się z:

o

o

zatwierdzamy sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Fundacji Valetudinaria z siedzibą w Bydgoszczy

Informacji ogólnej

Bilansu sporządzonego na dzięń31.I2.20l8 r. wykazującego po stronie

aktywów i pasywów kwotę 126 439,36zł,

Informacji uzupełniającej do bilansu

Rachunku wyników spotządzonego zaokres 1.01.2018 - 31 .I2.20l8r

v,rykazującego zysk netto zarok obrotowy 20l8 w wysokości 78 540118 zł.

o

o

Jednocześnie akceptujemy propozycje Zarządu Fundacji aby zysk netto zarok obrotowy

2018 w kwocie 78 540,18 zł. w pełnej wysokości zaliczyć do zysku z lat ubiegłych..

4n[-tili §nil^,o,'lĄ
Bydgoszcz, dnia 28-06-2019 r. 

f) ryurła, €ul"Qa*
(sprawozdanie finansowe sporzqdzono w oparciu o załqcznik nr 6 ustawy o rachunkowości)



Numef we e rejestrze sądou?m ilbo ewldencJl

NIP 9 6 7 1 17 7 8 0 7 KRs 0,0,0,0 1,8,2 1,7,9

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

adzenie do

28.03.2019Data sporządzenia sprau,ozdania finansowego

Data początkowa i końcowa okresu, zaktóry sporządzono sprawozdanie

Jednostka danych liczbowych

Datado 31,12.2018Data od 01 ,01 .201 8

Ę wzłotych n w tysiącach złotych

Dane identytikujące j ednostkę

Firma, siętlziba albo miejsce zamieszkania

Siedziba podmiotu

Nan,aFimry

FUNDACJA VALETUDl NARlA

Województwo KUJAWS Ko_poMoRSKl E

Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicmego - t,ypełnia oddział (zakład) przedsiębiclrcy zagranicznego

Ulica poWSTAŃcóW WARSZA\ffr
Ir,[iejscouość By DG9SZęZ

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

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



trVskazanie okresu obj ętego sprawozdaniem fi nansowym

Data otl 01 .01 .2018 data do 31.12.2018

Załężęnię kontynuacj i działalności

ffitinansowęzostałosporządzonep,rzy,zńożeniukontynuowaniadziała1ności
gospodarcr.ęjprziz jednostkę * 0";ą"j ,ię p*,*id,i

I sprawoztlanie sporząclzone przy założeniu kontynuowania działalnośct

n sprawozdanie zostało rporu

Wskazanię, czy nie istnĘą okolięznośoi wskazująco na za8rolenie Ę!

Ooi* ot oti."oości wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Brak

DrukowaneprogramemDRUKIGoFINWydawnictwaPodatkowegoGoFIN.www.Druki.Gofin.pl



Zasady(polityka)raohunkowośgi . "
omówienie pnyjętych zasad (polityki) raohunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostswia j€dno§t€§ Prawo
wyboru

i ' . 't , , l F l l ,, t-

rządzoneWoparciuozasadyrachunkoWościwynikające
z ustawy o rachunkowości.

Drukowane programem DRUKI GoFIN Wydawnlctwa Podatkowego GoFIN - Www.Druki,Gofin.pl



Omówięnie metod wyceny aktywów i pasywów (także amoĘzacji)

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi
metodami wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) raęhunkowości:
Składnik aktywów/ pasywów Sposób wyceny
Wańości niematerialne i prawne
Środki trwałe Cena nabycia (koszt wytwozenia, wańośó przeszacowania po aktualizacji)
(-) umozenie
(-) odpisy z tytułu trwaĘ utraty wartości
lnwestycje długoterminowe Cena nabyciałninus odpisy z tytułu tnrałej utraty wańości
lnwestycje krotkoterminowe Cena rynkowa albo cena nabycja lub cena rynkowa (wybrano
niższą cenę)
Rzeczowe aktywa obrotowe Cena nabycia lub kosztwytwozenia, przy czym w obu
przypadkach pzyjęta kwota nie może przekraczaó ceny spzedazy netto na dzień bilansowy
Należności i udzielone pożyczki Kwota wymaganej zapłaty (z uwzględnieniem zasady
ostroźności)
Zobowiązania Kwota wymagając a zapłaty
Rezerwy Uzasadniona, wiarygodnie oszacowana wielokrotność
Kapitały (fundusze) własne Wartość nominalna

Drukowane pro9ramem DRUKI GoFIN WydaWnictwa Podatkowego GoFIN - WwW,Druki.Gofin,pl



Ustalenia wyniku finansorvego oraz sposobu sporządzenia sprawoźdania finansowego

zgodnie z ustawą

Drukowane programem DRuKI GoFIN Wydawnlctwa Podatkow€go GoFIN _ Www.Druki.Gofin,pl



Inforrracja uszcząóławiająca, wynikaj ącazpotrzeb lub specyf*i jedno§tki (opcjonalnie)

Drukowane programem DRUKI GoFtN Wydawnlctwa Podatkowego GoFIl{ - www.Druki.Gofin.pl
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(dane jednostki)

BILANS
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Informacie uzupełniaiace do bilansF 2018r.

Fundacja nie ponosi za*rych Łobowiązań związanych z działalnością statutową.

takich jak: gwarancje" poręczenia. kaucje. wadią oraz inne

Zobowiązartia jakie ponosimy sązwiązanę zrozliczeniem dostawców oraz wobec

Urzędu Skarbowego i ZUS.

Fundacja nie pdzieliła nikomu zadnej pozyczki.

Fundacja nie posiada oraz_w okresie sprawozdawczym nie nabyłą obligacji.

nieruchomości i inrr]lch dóbr teg_o typu oraz żądnvch nowych środków trwałych.

Fundacja nie posiada zadnych udziałów ani akcji.

AKTYWA I PASYWA

AKTYWA
Srodki trwałe wartość początkowa

Wartości niematęrialne i prawne wartość początkowa

Umorzenie środków trwałych

o dotychczasoweumorzenię

o umorzenie w biezącym roku obrotowym

o stan na koniec roku obrotowego

Wartości niematerialne i prawne

o dotychczasoweumorzenie

o umorzenie w biezącym roku obrotowym

o stan na koniec roku obrotowego

Środki pieniężne

o w kasie

o środki wdrodze

o na rachuŃu bieżącym

o narachunkudepozytowym

PASYWA

Fundusz statutowy (założycielski)

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto rolu rozliczeniowego

4 973,20zł

3 982,55zł

4 973,20zł

0,00zł

0,00zł

3 982,55zł

0,00ń

0,00zł

t26 439,36zł.

207,72ń.

8 000,00zł.

l 1 1 631,64zł.

6.600,00 zł..

6 600,00 zł

18 920,63 zł.

78 540,I8zł.



Zob owiązani a krótkoterminowe

wobec dostawców

rozliczęniaz us i zus

Prrychody z działa|ności statutowej w wysokości

lbęzBOl

pochodziły z następuj ą cych źródeł finarrsowania

z darowizn otrzymanych od:

osób fizycznych - ogólne

o osób prawnych - ogólne

o 10ń podatku -rązem

oraz z przeznaczeniem na:

o Michała Paszczyńskiego

o Małgorzata Soroko

o Małego Ęgańczyka

o Henryka Łepeckiego

o Lucyny Latos

o Gabriela Rokickiego

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Koszty z dzialalności statutowej

w tym:

koszty działalności ni eodpłatnej

Koszty administracyjne

o zużycie mateńałów i energii

o usługi obce

o

o

t75324,64 zł.

2 400,00 zł

41 000,15 zl.

64 000,22 zL

8 000,00zŁ

50,00zł.

11 920,00zł.

25 754,27zŁ

200,00zł.

22 000,00zł.

18.920,63 zL

22 378,55zl.

22 070,00 ń
308,55 ń

96 784,46 zl.

63 553,58zł.

33 230,88 zŁ

2 695,48 ń
3 669,44 ń.

Rachqnek wvników

Fundacja jako iednostka nie prołłladząca działalroŚci gospodęrczęi sporządza

rachunek wyników w uproszczonej formie, wykazując w nim oddzielnie przychodY

i koszty oraz wynik zarok obrotowy.

STRUKTURA PRZY€HODOW:



w tym: dzierżawa lokalu

pozostałe

o podatki i opłaty

o amortyzaĄa

o pozostałe *

o wynagrodzeniaoraz ubezpieczenia i inne świadczenia 21239,92 ń.

2 699,52 ń.

969,92 ń.

0,00 zł.

2 3t7,32 zł.

3 308,72 ń.

Zvsk (strata| netto roku obrotowego 2018 78 540,18 zł.

Przychody z 19ó podatku wykorzystano w wysokości ] 4 200,00zł w 20 1 8 roku,

Zarząd Fundacji ploponuje. by wynik finansowy 4a rok obrotowy 2018 w kwocie 78 540,18 eJ

w pełnei vwsokościzaLiczvó doZvsku (stratv| z lat ubiegłych.

Sporządziła:
Ilona Mazalon-Struk
28-03-2019, 
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.ĘUNpĄ9JĄ yAl=ĘIuD-|,NĄBlĄ .,
(dane jedno§tki)

RACHUNEK
§porządzony za okre§ ...

ZYSKÓW I STRAT
.Q,1.,9J..?Q,! 9 -. 31,,1 ?,?91 8

175 324,64Przychody z działalności Ńatutowej
175 324,64Przychody z nieodpłatnej działalrrości połtku publicznego

Przychody z odpłatnej działalności połtku publicznego

Przychody z pozostŃej działalności statutowej

KoszĘ działalności statutowej

Koszty nieodpłatnej działalnoś.i p.ątk" pŃli,"n,go

Koszty odpłatnej działalności poż{k" llbE"nego
Koszty pozostałej działalności statutowej

ĘSG ió'ł,,ari*u

Przychody z działatności gospodarczej

Koszty działalności gospodarczej

KoszĘ ogólnego zarządu

Żisk (strata) z dzialatności operacyjnej (C + F, G)

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszĘ operacyjne

Przychody linansowe

Koszty finansowe

$onułm *r,..Jl* l{.- Ił1

Podatek dochodowy

żiśt (Śtr#ałhettg 11ł;., n2

DYRE
FUNDAą,l

W.W.rd,W"hn.

5żKłETARz
'-'§ilłi;j]t*,Nłn r,
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NARlł

p*rn.l&.
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Oświadczenie Zarządu Fundacji VALETUDINARIA

za rok sprawozdawczy 2018

o nie prowadzeniu działalności gospodarczej

oraz

przeznaczen i u d o cho d ów z działalności o rga niza cj i

na działalność pożytku publicznego.

Zarząd Fundacji VALETUDINARIA z siedzibą w Bydgoszczy ptzy ul. Powstńców

Warszawy 5 KRS0000I82I79;NIP_967_1I7-78-07; REGON-093|6I54I oŚwiadcza. Że:

o nie prowadził działalności gospodarczej to na podstawie art. 80 ust. 3 o rachunkowoŚci nie

ma do niego zastosowania art. 69 tej ustawy,

. cńy dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) organizacji jest przekazywany na

działalność pożytku publicznego. A tym samym spełnia warunki art. 20 ust. 1 Pkt. 3

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia}}}3t.

(Dz. U. Nr 96, poz.873 zpóżn. zm.).

DYR
FUNDACJl

"s.Ę.usł,ry*r,dtł,

s,_,,u,.r/e,<z
FUNDACĄń{ETUDlNARlA

-Wffi
Bydgoszcz, dnia 31.03.2019 r.


