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Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy

Od 01stycznia do 31grudnia 2OL7r.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września ]-994 roku z późniejszymi zmianami

Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego

prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej ifinansowej Fundacji na koniec okresu obrotowego

oraz wyniku finansowego i rentowności za ten okres.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Fundacja będzie

kontynuować działal ność gospodarczą.

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

rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie.

Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym stanowi załącznik do niniejszego

sprawozdania finansowego.

Szczecin 22.06.20t8
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA F|NANSOWEGO
za okres od 01.01.2017 do 3t.t2.Z0t7

Fundacja rozpoczęła działalność 30,11.2016 w oparciu o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

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

uwzględn!eniem zvrierząt dom owych.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez

jednostkę.

Ogólne wyjaśnienia i informacje:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2Ot7r. są zgodne z

ustawą o rachunkowościzż9 września 1994r.

1. Metoda wyceny akĘwów i pasywów na dzień bilansowy:

e środki trwałe -według ceny nabycia, pomniejszone o urnorzenie

o należności i zobowiązania - według wartości wymagającej spłaty

o kapitał-według wartości nominalnej

o środki pieniężne - według wartości nominalnej

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

o należności i zobowiązania - według wartości wymagającej zapłaty

o kapitał - według wartości nominalnej

o środki pieniężne - według wartości norninalnej

ALL FOR ANIMA§. Fundacja Marcina Szymańskiego sporządza rachunek zysków i strat w wariancie
porównawczym.
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BILA|{S
§porządzony na dzień ?1.1?2917

w-iersz §'yszczególnienic
Stan rla

201 6 2017

AKTYwA
A. AkĘrva tr.vałe 0,00 0,00
I Wartości niematerialn,e i prawne

rI Rzeczowe akfywa trrł,ałe

ni. Należno ści długoterminowe

rV. lnwesrycj e długoterminovr.e

v. Długoterminołr,e rozliczenia międzyokresowe

B, AkĘwa obroton,e 8u,a2 317,71

l Zapasy

1t Nal eżności krótkoterminowę

lII Inwesrycie krótkoterminowe 500,00 64,50
IV. kr-ótko tęrminou,e rozliczenia międzyokt,esowe 381,02 253,21

C. Należne npłar_v: na t'undusz statutowy
,tktywa ra7eln 881,02 317 ,71

PA§\,WA
A. Fundusz własny 881,02 251,a1

I Fundusz statutowy 500,00 881,02
ll pozostałe t'urrdusze

Ill Zysk (strata) z lat ubiegłych

Iv. Zysk (strata) netto 381,02 _630.01

B. Zobowi4zania i rezerwy na zohowiązania 0,00 66,70
I Rezerwy na zobowiązania
ii Zobowiązania długoternrinowe
Iil Zobowiązania i<róikotęrminowe 66,70
IV. P.ozli czeni a międzyokresowe

Pasvrva raza,t]t 881,02 317,71

**,{Ęłrr-- [tr"uJ_-
tÓ"* l n.łl- "*U tiJ.q p.J*"" p,qń"rj*[A"ąg
raclrur*owych)

AliON,t,0 tjt Ul(U ld\Li l tiN KOWIi S,C,
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70,454 Szczecin
NlP 8513140609, REGoN 320964256

tel 91 8?0 30 01

,jetln ostka obli czeniowtl Pl=N

2o1.o§.,zoj.8 "u.TL ąb,,Ea'
(Data i porlpis kieromika jednostki, a jeżeli jorlnosrk4

kicnrjc organ wicioosobo*,y, wszystkiclr ezłorrkóx, tcgo 01ganu)

All ForAnfimob
'udocl.Hlffia.

7§l!a §rcr.dt ć ltntsro 2ąra
tf: n§}ll@ accloałllrll.lt@

tlr6a...2r0o

ńrllLnrłllną nPll(l ćnFI^ł \^^/.łż$/ńidu,r Dnrlrttunrrlann CnFrN| - llfu,u, hnlLi Cnfin nl



All ForAnlmqb
ńrrldo3|o fimlrro |ryrtE{.t r§

7&l3a srcrctl, d. taorJcto 256/a
§P: r552al@32 lEGoN: 3lssró3lm(p

l€|.@a8óó!u9(xl

(pimzęć jednosfti)

RACHUNEK
§pf}r,ządzCIlly- Za okre§ . . .

ZY§KOW I STRAT
n4 n,{ nńĄj eą Ąn 1^Ą=U l.U 1.4U l , -o l. lL-Lv l ,

eoa,yt{.jĄr.
{Data i podpis osoby, ktorej powierzono pl
rachunkowych)

jelaastkc oblicłe"ror" , .PLN

l] rl

29,Q6.ą9r ftry 9{yłĘ:
iData i podpis kierownika jednostŁi, a jeżeli jednostką
kiełnje or5an tieloosobo*T. wszvstkich członkóq, tego ol3anu)

\Ko)i,fo BiUitO }Ł\Ci lL,NK()WE S.C.

P auli n a Mu szy n ska, Joann a Majew ska
Al, Papieźa Jana Pawła ll 2611

70-454 Szczecin
NlP 8513140609, REGoN 320964256

tel cl 1 9?n 10 01

\Yiersz W__vszczególnienis
Dane za rok

2a16 2a17
A. Przvchłdt z łlziłiłlnłłści sratutrrwtj 1 a52j4 3 487 88
I. Ptąvchod,v z nieodpłatnej działalrrości pożytku publicznego

il Ptzychody z odpłatnej działalności poĘtku publicznego

TTl Przychody z pozostałej działalrrości statirtowej 1 a52.14 3 487,88
B" §łszty dziatalncśei statutcłvej 671,s1 ,i 807,85
i. Koszty nieodpłatnej działalności poĘtku publicznego

IL KoszĘ odpłatnej tlziałalnośoi pożytku publicznego

lTL Koszry pozostałej działalności statutowej 671,61 -i óU / ,§5
C. Zl,sk istratai z rlzialalnośti stltrrtowej tA - §i 380,53 1 680.03
D, Przyelrody z dziala]ności go*podłrczej

E. Koszty działalnuści gtlspod*rczej

E 7,1,sk 1strara) z clzialalności gtlsptrrl:rrczej (B - Ei 0,00
G. Koszrv oeóln egtl złrz:łdu 2 319,24
H. Z.3.sk {strata) z clziąłalności operacyjnej iC + F - G) 380,53 _639,21
I pozcstałt nrzvchnćlv coł:lacviłre

,l. Pł;zostalc kriszft ilperacvjne

K. Przyłhod3, finansox,e 9,2a
L. Koszt1 linansoł-e

,\1. Zy:k {słr*ta} bruttł {$ + I - J + K - L) .:ą/1 EĄ

N. Pod:rtck dochtdorr.v

o, Zysk 1strłtai npttrl {lN - ){} 380.53 -630,01
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DoDATK0WE lNFoRMACJE l oBJAśNtEN lA

l. środki trwałe:

Fundacja nie posiada środków trwaĘch,

ll. KapitaĘ:

Fundusz załozycielski przekazany przez Fundatorów- 500 złotych.

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

serWerze,

lv. lnwestycje długoterminowe - nie występuią

V. Struktura należności i zobowiązań długoterminowych - brak

Vl. Kredyty i pożyczki- brak

Vll. Struktura prrychodów:

W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychody w wysokości 3 497,08 zł pochodzące głównie z
otrzymanych środków od darczyńców w tym;

Przychody z działalności statutowej - darowizny
Pozostałe przychody operacljne
Przychody finansowe

3 497,o8

3 487,88
0,00
9,2o



vlll. §truktura kosztów:

Amortyzacja
Zuźycie 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

- w kasie
- na rachunku bankowym

31.72.2a§
0,00

]_ 888,39
7z38,7a

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

4tż7,a9

ą00
0,00
0,00
0,00
o,s0

lx.

x,

X,l.

Zyski i straty nadz$/yczaine nie wy§tępuią

Na dzień 3t.L?.Zat7 Fundacja nie zatrudniała pracowników.

Środki pieniężne:

1,00
63,50

Xll. Na]eżności i zobowiązania z tytułu podatków - nie występują
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UCHWAŁA NUMER gL/2§I8 Z DN|A żz,o6.zat8 ZARZĄDU FUNDACJ! ALL FoR
ANi!MAL§" FUejDAejĄ MARclNA §zYMAŃsKlEGo Z slEDZlBĄ W §ZcZEclNlE,

PRZY ULlcY LE6NlcKlEJ 25bl4

W dniu ż2 czerwca 2018r. zgodnie z paragrafem 26 statutu Zarząd Fundacji
jednogiośnie zdecydcwał o zatr,vierdzeniu spra**czdania finansoiłlego za rok ?at7

{03..01.20t7-31,Lż.żaL7J i pokryciu ujemnego wyniku finansowego z nadwyżek lat

następnych.

Uchwatę podjęto i podpisano:

Marcin Szymański


