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ALL FoR ANIMAL§. FUNDACJA MARclNA SZYMAN§K|EGo

§prawozdanie finansowe za okres obrotowy

Od 30listopada do 31grudnia 2OL6r.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami

Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego

prawidłowy i rzetelny obraz s,r'tuacji majątkowej i finansowej Fundacji na kcniec okresu obrotowego

onaz wyniku finansowego i rentowności za ten okres,

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustaianiu wyniku finansowego przyjęto, ze Fundac.ia będzie

kontynuorvac działai ność gospodarczą.

Bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustalvą o

rachunkowości i przedstawione w niniejszyrn dokumencie.

Sprawczdanie z działalności jednostki w roku obrotowym stanowi załącznik do niniejszego

sprawtrzdania f inansowego,

Prezes Zarząciu

Szczecin 3a.06.żO17

Marcin Szymański



ALL FoR ANlMALs. FUNDACJA MARCINA szyMnŃsrleco
Sprawozda nie fi na nso$.e

ALL FoR ANIMAL'.
F U N DACJA M ARct N A szv ntteŃsm re o
71,-134 Szczecin, Legnicka 25b/4
NlP:9552410232
Numer KRS 0000649192

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres od 30.11.2015 do 3L.L2.2aL6

Fundacja rozpoczęła działalność 30,11,2016 w oparciu o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

KRS 0000649192 r. Głównym celem fundacji jest ochrona źycia, zdrowia i praw zwierząt, ze szczególnym

uwzględnieniem zwierząt domowych,

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez

jednostkę.

Ogólne wyjaśnienia i informacje:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 3t grudnia 2016r. są zgodne z

ustawą o rachunkowościz29 września 1994r.

1,. Metoda wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:

r środki trwałe - według ceny nabycia, pomniejszone o umorzenie

o należności i zobowiązania - według wartości wymagającej spłaty

o kapitał-wedługwartości nominalnej

r środki pieniężne - według wartości nominalnej

2. Metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego:
r środki trwałe - wedfug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszone o umorzenie

o należności i zobowiązania - według wartości wymagającej zapłaty

r kapitał - według wartości nominalnej

o środki pieniężne - według wartości nominalnej

ALL FOR ANIMA§. Fundacja Marcina Szymańskiego sporządza rachunek zysków i strat w wariancie
porównawczym.
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d) śro<lki transporiu t{.
Odpisy z ąy§ku netto w ciągu
roku obroiowego
{wielkość uiemna)
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_3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
1 Nięruchomości długoterminowe
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Długotenninowe akfywa
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a) w iędnostkach porviązanvch 0,00 0,00 1 wobec iednostek powiążanych
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* udzięlone pożyczki a)
z tytułu dostaw i usług,
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0,00 0,00

- inne dfugoterminowe aktl,wa
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Ą lnne inwestyc,ie dfuf;oterminowę powyźei 12 miesięcy

V Długoterminowe rozlicztnia
miedzyokreso*e

0,00 0,00 b) lnne

1
Aktywa z Ętufu odroczonego
podatku dochodowego
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z hj/hrłu emisji dfuznych

z tyfułu dostaw i usfug.

zaliczki otrzymane na dostawy

zĘtńu dostaw i usług, o

- powyżej 12 miesięcy

Naleźności od pozostałych kme rozliczenia

z tytułu dostaw i usług, o

- do 12 mies

z q/hrłu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych
i z.drowotnych oraz innych
świadczeń

Krótkoterminowe aktywa
finansowe

- jnne krótkoterninowe akfywa
f,rnansowe

- inne krótkotęrminowe akfuwa
finansowe

- środki pieniężne w kasię i na
rachunkach

{Data i podpis osoby, której
rcchurikowych)

powierzono prowadzenie ksią

Dtuk: Wydamiclwo Podatkowe GoFlN §p.żo_§_,66-4tŃ otaów Vflkp.. ul. owcowa 8.

(Data i podpis kierownika jeduostki, a jeżeli jedlostką
kieruje organ wielcosoborvy, wsrvstkiclr cźonków tego organu)
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Rachunek Zysków i Strat na dzień 31.12.2016

Ą. Przychody z dzialalności statutowej 1052,1Ą

l. składki brutto określone statutem 0,00

l|. lnne pzychody określone statutem 1a52,14
B, Koszty działalności operacyjnej 671,61

l. Amońvzacia 0,0C

ll. Zużycie materiałów i enerqii 411,00

lll. usłuqi obce 10,61

lV. Podatki i opłaty 250,00

V, WVnaqrodzenia 0,0C

vl, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00

vll. pozostate kosźv rodzaiowe 0,00
. Zysk (strata) ze sprzedaży (A_B) 380,53

D. Pozostałe płzychody operacyjne 0,00

l Zysk ze zbvcia niefinansowych aktwów trulrałych 0,00

ll. Dotacie 0,00

lll. lnne przvchodv operacvine 0,00
E. Pozostałe koszty operacyine 0,00

l. Strata ze zby eia n iefi na nsowych a ktywów trwałych 0,00

ll Aktualizacia wartości aKywów niefinansowych 0,00

lll. lnne kosztv operacvine 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 380,53
G. Przychody finansowe 0,00

l. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00

od iednostek powiazanvch 0,00

ll. Odsetki 0,00

- od jednosiek powiązanych 0,00

lll. Zvsk zezybia inwestvcii 0,00

lV. Aktualizacia wańości inwestvcii 0,00

V. lnne 0,00
H, Koszty finansowe 0,00

l. Odsetki 0,00

- w tym dia jednostek powiązanych 0,0c

ll. Strata zezbycia inwestycji 0,00

lll, Aktualizacja wańości inwestycji 0,0c

lV. lnne 0,0c
l. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 380,53

J. Zyski i straty nadzwyczajne: 0,0(

l. zvski nadzwvczaine - wielkość dodatnia 0,0C

ll. straty nadlłłvczaine - wielkość uiemna 0,0c
K. Wynik finansowy ogótem {l+J} 380,53

L. Podatek dochodowy 0,00

M. Pozostałe obowi ązkowe zm n iejszen ia zyskulzm n iejszen ia straty 0,00

N. Zysk {strata) netto (K-L-M} 380,5

',r'if;&*łl]l,
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D0DATK0WE lNFoRMAcJE l oBJAśNlEN lA

l. Środki trwale:

Fundacja nie posiada środków trwaĘch.

ll. KapitaĘ:

Fundusz założycielski przekazany przez Fundatorów * 500 złotych.

lll. Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe wynikają z zawartych umów na hosting strony oraz utrzyrnania domeny na

serwerze,

lV. lnwestycie długoterminowe - nie występuią

V. Struktura należności i zobowiązań długoterminowych - brak

Vl. Kredyty i pożyczki - brak

Vll. Struktura przychodów:

W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychody w wysokości LO52,L4 zł w tym:

Przychody z działalności statutowej
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe

t052,14
0,00
0,00

Lo52,L4



vlll. §truktura kosztów:

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Razem koszty:

Pozostałe koszty operacyjne:
- inne koszty operacyjne
Koszty finansową w tym:
- odsetki
-inne koszty finansowe

31.12.2075
0,00

411,00
]"0,51

250,00
0,00
0,00
0,00
0,00

67L,6t

0,00
0,00
0,00
0,00
0,o0

xl.

xl!.

Zyski i straty nadzwyczaine nie występuią

Na dzień 3L.L2.2OL6 Fundacja nae zatrudniała pracowników.

Środki pieniężne:

- w kasie 500,00
- na rachunku bankowym 0,00

Należności i zobowiązania z tytuf|J podatków - nie występuią



UCHWAŁA NUMER at'l20t7 z DN|A 30.06.2017 zARzĄDU FUNDACJ| ALL FoR
ANIMALS. FUNDACJA MARcINA szyMAŃsrleco z slEDzlBĄ w szczEclNlE,

PRZY ULlcY LEGNlcKl El 25bl 4

W dniu 30 czerwca 2al7r. zgodnie z paragrafem 26 statutu 7arząd Fundacji
jednogłośnie zdecydorł-,ał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2at6
{30.tt.2OL6-3L.t2.20t6} i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na fundusz
statutowy.

Uchwatę podjęto i podpisano:

Marcin Szymański Przemysław Kwiatkkowski



spRAwozDANlE zARzĄD|",, z DzlAŁALNoścl nlr FoR AfillMAL§. FLj[vDAcJA MARclNA
szvnnłŃsrlEGo zA RGK 20x6

Nazwa jednostki: ALL FOR ANlMA§. Fundacja Marcina Szymańskiego

Siedziba jedrrostki : ul. l-egn icka ż5B l 4, 7 §-!34 Szczeci n

Fundacja rozpoczęła działalność 30,11"2016 w oparciu o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowyrn pod numerem

uDc 
^a.lĄĄćl|ó,tó"ll\rtJ vVUuU+JaJ4.

Zarząd Fundacji:

Marcin Szymań:ki * plezes zarządt:

Przemysłąw Kwiatkowski - wiceprezes zarządu

Kapitały:

Kapitał zakładowy: 50O PLN

stan zatrudnienia:

Na dzień 3t.12.2at6 Fundacja nie zatrudniała pracowników,

Podstawowy cel Fundacji to ochrona zdrowia, życia a także praw zwierząt, ze szczególnyrn naciskiem na

zwierząta domowe

W 2016 roku Fundacja uruchomiła stronę internetową z bezpośrednim systemem paypal w celu pozyskania

środków na realizację zadań przewidzianych statutem, Ponadto Zarząd prowadzi rozmowy w celu pozyskania

wsparcia finansowego oraz rzeczcwego Fundacji, Uzyskane przedmioty ;astaiiE vlystawione na aukcję a środki

uzyskane na licytacji przeznaczone na cele statutowe organizacji.

Prezes Zarządu

Marcin Szymański

Wiceprezes Zarządu

Przemysław Kwiatkowski



5PRAW0ZDAN|E MERYToRYCZNE z DzlAŁALNoścl ALL FoR AN|MA§ FUNDACJA MARC|NA
§ZYMAŃ§K|EGO W RoKu 2016

Nazwa: All for Animals. Fundacja Marcina §zymańskiego
Adres siedziby: 7&134 Szczecin, Legnicka 25Bl4
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 29,tt.żat6; Numer KR§: 0000649!9ż; Numer REGON:

355958631, NlP: 9552410232

Czlonkowie Zarządu Fu ndacji:
Prezes Zarządu - Marcin §zyrnański
W i ce prezes Zarządu - P rze mysław Kwi atkov,łs ki

Cele statutowe fundacji:
1. podejmowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz udzielenia psmocy zwierzętom bezdomnym,
chcrym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przlz los i człowieka, a w szczególności
podejmowanie działań na rzecz udzielenia p§mocy zwierzętom domowym;
2. organizowanie akcji oraz materiałów edukacyjnych w zakresie zapewniającym realizację celów
statutowych Fundacji;
3. współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości, Policją oraz Strazą Miejską w zakresie koniecznym
dla zapewnienia ochrony praw zwierząt;
4. organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu prowadzenia akcji
cha rytatywnych za pewn i ających real i za cję cel ów F u ndacj i ;

5. ochrona zdrowia oraż ratowania źycia zwierząt, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o
cha ra kterze zd rowotnym, ed u kacyj nym oraz cha rytatywnym ;

6. udzielania pomocy zwierzętom znajdującym się w szczególnie trudne.i sytuacji życiowej i bytowej;
7. organizacji systemu i platformy pośrednictwa adopcji zwierząt domowych;
8. stworzenie projektu ,,Ocaieni od zapomnienia" - dla właścicieli zwierząt domowych, popnzez

utrwalenie na nośnikach danych ich zdjęć izlożenia w banku przechowująrych tego typu materiafy;
9. podejmowania wszelkich działań mających na celu poprawę warunków bytowych zwierząt
bezdomnych, porzucsnych lub skrzywdzonych, w szczególności zaopatrzenia ich w: lekarstwa, karmę,
zabawki, koce i inne niezbędne akcesoria;
10. organizowanie domów zastępczych, hotelowanie zwierząt, fi nansowa nie operacji;
11. pozostałe, niewymienione wyżej zachowania zmierzające do poprawy jakości życia zwierząt wyżej
zorganizawanych;

Fundacja realizuje suroie cele poprzez:

1. Nawiązanie współpracy ze schroniskami;
ż. Pozyskiwanie przedmiotów, usług, darów oraz wystawienie ich na aukcję w celach pozyskania

niezbędnych funduszy do realizacji celów statutowych Fundacji;
3. Strona internetowa z bezpośrednim dostępem poprzez systern płatnoŚci internetowych paypal

dla darczyńców w celach pozyskania środków na realizac.}ę zadań statutowych Fundacji;

Główne działania Fundacji w 2016 roku:

1. Uruchomienie strony internetowej z materiałami informacyjnymi o charakterze działalnoŚci
Fundacji;

Z. Uruchomienie systemu paypal w celach pozyskania darowizn na reałizację celów statutowych
Fundacji;

3. Prowadzenie rozmów i agitacji wśród społeczeństwa celem zachęcenia wsparcia Fundacji

zarówrto finansowego jak i rzeczowego.Przekazane przedmioty będą wystawione na aukcjach a

ich licytacja pozwoli na zdobycie funduszy dla Fundacji;



Uzyskane przychody przez Fundację:

Kwoty pochodzące z darowizn - 1a52,3.4

Koszty poniesione przez Fundację:

Statutowe: 0,00 zł
Administracyjne: 671,61 zł

!-iczba osób zatrudnionych w fundacji - Fundacja nie zatrudnia w chwiłi obecnej żadnych pracowników,

osób na umowę o dzieło czy zlecanie

Łączna kwgta wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzania, nagrody,
premie, i inne świadczenia - Fundacja nie wypłaciła wynagrodzeń

Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
zarządu i innyth organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia - nie wypłacono

Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło - nie wypiaconc

Udzielone przez fundacje pożyczki pieniqżne - nie wystąpiły

Kwotach ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Bank Raiffeissen Polbank -

kwota: B zł

Nabyte nieruchomości i ich przeznaczenie - Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości

Pozostale środkitrwałe * Fundacja nie posiada środków trwałych

Wańość nabytych obligacji oraz wielkość obiętych udzialów lub zakup akcji - nie wystąpiło

Fundacja z|aży w terminie do Urzędu Skarbowego roczne roz|iczenie finansowe ClT;8.

W roku 2016 w fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

Sprawozdanie zatwierdził zarząd :

Marcin Szymański - prezes

Przemysław Kwiatkowski - wiceprezes


