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o Formularz należy wypelnic w języku polskim;
l sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
l W trokcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
l We wszystkich polach, w których nie będq wpisane odpowiednie int'ormacje, należy wstawić pojedynczy znok myślnika (_-).
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301342839oo000 .6]umei KRS 0000348075

F d,.d, I i:!;elĘa:l e§ó,ló,. 1iźa'ćjl. lmię i nazwisko Fu nkcja Wpisany do KRS

Joanna ossowska Skarbnik TAK

sebastian werner Prezes TAK

Daniel Andruszkiewicz Wiceprezes TAK

a. skład orsańu kontróli lub nadzoru orpanizacii lń.iĘ:i:fuwiskó'

"_ 
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(Należy'Ńpiso.ć,,ińióna, ńazŃiska oroz informocje o Junkćjl "

'pełnionej przez po1zczegót ńych czło nków orga nu kontrolirlub
nadzoru) :", ,,, :,, :

Aneta Nowak Cztonek TAK

Ewa Stefańska-
kwiatkowska

Członek TAK

Tomasz Wojtkowiak Członek TAK
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l. Dane organizacji póiyttu puUliczńego
]"l







Druk: MPiPs

|. laK

f Hie

5.2;:Należy piódo( illformocję na temat przedńiotu dzi'ałalności

gospddo iczej organizaci\raz 1,opise m tej dziqlol ności w okresie

sprowozdańczym; a toiźź.kodu/ów PKTJ 2007
od poyvigdajqcego/ych t€j dziołol ności. Jeśli orga ni zacia prlwodzi
więcej ąiż 3 rodżaić działalności.gospodarczej wg klosyfikacji PKD,

noteży podoć inlormację no temoii'trzech głów 1lych'.roidzajów
dziotalności (podanie moksymalnie 3 kodów), zaczynajqc od

58.19.z Pozostała działalność wydawnicza - wydawanie,
włączając udostępnianie w trybie on-line:
. katalo8ów,
r materiałów reklamowych,
. foto8rafii, rycin i pocztówek,
. kartek z życzeniami,
. formularzy,
o plakatów, reprodukcji dzieł sztuki,
o pozostałych wyrobów drukowanych
wydawanie (udostępnianie) danych
statystycznych i innych informacji w trybie on-

ąI#łi6i;i!u:{iiiiffiy,].łj iliF ,o*l.;.o,,t,",} 82,360.31 zl
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0.00 zl

1,000.00 z1

49,07 zl

0.00 z1

0.00 z1

§{ §§
.,. -...;,j, l.i;

6a ' ,;+, ł ffi,ffi
53,297.92 zl

53,297.92 z:

52,ż96.73 z,

c) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0.00 z,



c}&szty.ż ty!VIu prowadzenia: działalńośCi_gospodarczej 1,,001.19 zł

0.00 zł

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 0.00 zł

:i.!łJ!l,i 29,062.39 zl

fiinm

4,7 PrzyĆtl odr1 z,1% pód atku 0.00 z

4.2. Wysokość kwoty pochodzące!z!.Ó/o pódattu dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogółem

0.00 zł

4,.3, Działania. na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczyń (w szczególnośći okreśIone w pkt |1,1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

''.
3. Organizacja korzystała z uprawnieńia do nabycia na szczególnych zasadach
prawa właŚnoŚci lub prawa użytkówania wieczystego nióruchomości z zasóbu

Skarbu PańŚtwa lub jednostók samorządu terytorialnego, lub zawarła ńa

preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania,

najmu, dzierżavyy lub uZyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych

nieruchomościnastępująceprawo: 
:::

(Na]eży wskazać jednq lub wię1ej pozygji) 
, _,, 

,

r
r
r
r
r
r
r

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzieżawa

nie korzystała

Druk: MPiP5
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|- z podatku dochodowego od osób prawnych

,l* z podatku od nieruchomości

fi z podatku od czynności cywilnoprawnych

]* z podatku od towarów i usług

* 
z opłaty skarbowej

f z opłat sądowych

if-- z innych zwolnień, jakich:

fi nie korzystała

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

i* Tak
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0.0 osób



1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na

(Aby określić przeciętne zotrudń.ienie naIćży 1suńówać,wszystkie,ąsoby zatrudnione no pad,tawie stosunku pftcy,w: ,. ,

poszczególnyci miesiqcoch w okresie sprowozdawczym (wraz z ułamkami odpowiodojqcymi części etatu, np,0,5 w

brzypadki osoiy zaiudnionej ia pół etaiĄ, dodać do Śiebie sumy iatrudnionych z i2 miesięcy i podzielić przez 72. Wynik
wpisać z dokłodnościq do 7 miejsca po pńecinki)

0.0 etatów

1.0 osób

i. laK

ł Nie

1,5.00 osób fizycznych
cłlo_1 ganlzacJl Wg 5pI ilWoZ ęBU

,:1= 0.00 osób prawnych

3.1, Organilacja korzystała ze świadczć6,Wikonywanych prióŻ wo!ontariuszy
(Zgodnie z ułoŃ.q:z dnio 24 kwietnia 2003 r. o dziołolńości pożytku publicznegó i o wolontoriOcie, wolontoriuszomi sq osoby
Wykonu jqće nie'odpłotn!ć i dobrowolnle progQ na,rzecz arganizlcji,'niezolćżnie od tego, czy sq to asoby niezwiqzone, a, ,

oig'anizacjq, ćŻ)łońkowie, procawnicy; osoby św!adciące gsługi na podstowie umowy cywilnio,prawnej czy przedstoiiciele

ł laK
ff Nie

3.2, Liczb5'wolońtaiiuszy wykónujących świad&óńie na iżóćż ór§aniżaćj! w okresie ,

sprańozdiwcivń;,.," '',: , ";:, 
' 

.,,.., ;,, 
,,,, 

.,

okresie sprawozdańczyń i ćżósu procy)

0.00 osób

1,Łączna kwota Ńynagródzen,(brutto) wypłaconych prz,e;z 9rganźacię w okresie 
;prawózdawczym, T. ,'],

8,109.00 zł

::,
a) z tytułu.,uńów o pra.c.,Ę 0.00 zł

b) 1tytułu um'ów clwi!noprawnlch 8,109.00 zł

Ż. Wysókośc przecięinego miesięcznego,wyńagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom

organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Świadczenia, oraz osobom

świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
]

901.00 zł

1,054.00 zł

egoprzezoręanls''ilp,i"'''rft;,ri ffiffi

t* Tak
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, *;"nr"r,;,rprawozdaw&ym oęanizacja realiro*ała .adania'rlecone przez organy administraCji

rządowej lub piń.stwowe fundusze celbwe
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or za_ćji na p tawie oWy cywllnopiawnej
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Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Lesznie
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Jaanwo ossowska
Stowazy§zenie,, KOLORY"
64-100 Leszno, ul. Klonowicza 1Ąl5
NlP 697-22-72-203 Regon 301342839

KR§ 0000348075
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§towanyszenie,,KOLORY"
64-100 Leszno, ul, Klonowicza 1415

NlP 697-22-72-203 Regon 3_013a2B39ę46HUNEK zysKow l 5TRAT
§tpwądfB&ąmftH§9/§

(pieczęćjednostki) sporządzony za okres .qq.91 .q] ,?9.19.C.q.9],:t.? 2Q]Q

(wariant porównawczy)
jednostka obl iczeniowa : ?!

Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok
31-12-2015 31-12-2016

A przychodv netto ze sprzedairy i zrównane z nimi. w tym: 0,00 0,0c

- od iednostek oowiazanvch
I przychody nętto zę sprzędńy prodŃtów
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,

zmnieiszenie - wartość uiemna)
ilI Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby iednostki
Iv Przychody nętto zę sprzędńy towarów i matęriałów

B koszĘ działalności operacyi nei 2 484,90 53 297,92

I Amortyzacia 5160,0c
II zużycię materiałów i enereii 5 565,51

ilI Usługi obce 111 ,60 32 003,42
IV Podatkiiopłaty,wtym:

- podatek akcyzowy
wvnasrodzenia 8 109,0c

vI ubęzpieczęnia społeczne i inne świadczenia
VII Pozostałe koszty rodzaiowe 2 373,30 2 459,99
VIII wańość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) -2 484,90 -53 297,92

D pozostałe przychody oDeracyi ne 3 836,14 82 311,24

I zyskze zbvcia niefinansowvch aktywów trwałvch
II Dotacie 2 320,00
III Innę przvchodv operacvine 1 5,16,14 82 311,24

E Pozostałe koszty operacyine 0,00 0,0c

I strata ze zbvcia niefinansowvch aktywów trwałvch
II Aktualizacia wartości aktywów niefinansowych
ilI Inne kosztv operacvine
F Zysk (strata) z działalności operacvinei (C + D - E) 1 351,24 29 013,32

G przychody finansowe 0,00 49,0j

I Dywidendy iudzialy w zyskach, w Ęm:
- od iędnostek powiązanych

II Odsetki. w tym:

- od iednostek powiązanych
III zvsk ze zbycia inwestycii
IV Aktualizac j a wańości inwesĘci i
V Inne 49,0?

H kosztv finansowe 0,00 0,0(

I Odsetki, w Wm:

- dla iednostek powiązanych
il strata ze zbvcia inwestvcii
ilI Aktualizaci a wartości inwestycii
IV Inne

I Zysk (strata) z dziala|ności gospodarczei (F + G - H) 1 351,24 29 062,3§

J Wynik zdarzeń nadzwyczainych (J.I. - J.II.) 0,00 0,0(

I Zyski nadnvyczalne
il straty nadzwyczaine

K Zysk (strata) brutto (I +/- J) 1 351,24 29 062,3§

L podatek dochodowv
NI Pozostałe obowiązkowe zmnieiszenia zvsku (zwiększenia stratv)
N Zysk (strata) netto (K- L - M) 1 351 ,24 29 062,3§

D*,.r./ Ą*rL*}, r,*{u,Ę'.,/ Ą..rL*Jt, _C

in""n*r* Stowarzyszenla
,,KoLoRY,KsIĘGo A Prezes _S_torłarzyszenia

czyk ,,KoLoRv,,

Y.,.,... .. . . .,Seóos tian Werner
,flozenle ksląg

Doniel *dlmqłhieqir,.ł ...
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką(Data i podpis osoby, której powierzono

rachunkowych)

Druk; Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8

kieruje organ Wieloosobowy, Wszysiih fim[i{V sPd§$ałvby,*:enia
=[po-,- 6st *ts- ,,KOi_CIRYi'v
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Stowarzyszenie,, KOLORY"
64-'100 Leśzno, ui, Klonowicza 1415

s ! 
pwą z y pręn ię xp] 9,til l' 

un' 
?Jś;8i §.TSS#''Tl'Jo*,

(PieczęĆ jednoslki) 
cllaje<lnostek innych niż banki. zakła<ly ubezpieczeli i zakłady reasektrracji

spwządzony na dzień: 31.12.2016
jednostka obticzeniowa: Zł. . . _ .

AKTYWA Stan na PASYwA Stan na
31 .12,2015 31.12,2016 31.12.2015 31 ,12.2016

A Aktvwa trwałe 0,00 0,00 A kapitał (fundusz) własny 1 351 ,24 29 062,39

I wartości niematerialne
i prawne 0,00 0,00 I Kapitał (fundusz) podstawowy

1
Koszty zakończot-tych prac
rozwojor,r,ych

II
Kapitał (fundusz) zapa§o}vy,
w Ęm;

2 Wartość firmy

* nadwyżka rł,attości sprzedaży
(wartości emisvjllej) natl
wartością nominalną udziałów
(akcji)

J
Intrc rvańości rrictnatcrialnt:
i pralvne III Kapitał (fundusz) z aktualizacji

wyceny, w §m:

1
zallczki na wartości
niematerialne i prarvne

- z tytułu aktualizacji r.vatt<lśoi

godziwej

II Rzeczowe akĘwa tnvałe 0,00 0,00 IV Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwow€, rv tym:

1 srodki trwałe 0,00 0,00
* tworzone zgodnie z umową

(statutem) spólki

a)
glunty (lv tym prawo
użytkowania wieczystego gnrntr,t) - na udziaĘ (akcje) własne

h)
budynki, lokale, pralva do lokali
i obickLy inżynicrii lqdorvcj
i wodnej

v Zysk (strata) z lat ubiegłych

c) urządzelia tecMiczne i maszyny \Ą Zysk (strata) netto 1 351,24 29 062,39

d) środki transportu vII
Odpisy z z,vsku netto w ciągu
roku obrotowego
(wielkość ujemna)

e) inne środki trwałę B Zobowiązania i rezerwy na
zołrowiązania

0,00 4 974,64

2 srodki trwałe w budorvie I Rezerwy na zobowiazarria 0,00 0,00

J
zaltcz,ki na środki tnł,ałe
rl,budowie 1

Rezerwa z tyfułu odroczonego
podatku dochodowego

III Należności długoterminowe 0,00 0,00 2
Rezęrwa na świadczenia
emerytalne i podobne 0,00 0,00

l od iednostek powiazanvch - długoterminowa

2
Od pozostałych jednostek,
w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

- krótkoterninowa

J Od pozostaĘch jednostek 3 Pozostałe lezer§v,y 0,00 0,00
Iv Inrvestvci e dlu goterminowe 0,00 0,00 - dfugoterminowe

1 Nieruchomości - krótkoterminowę
2 wartości niematerialne i prawne II Zob owiąztnia dłu go tcrmin orve 0,00 0,00

3
Długotenlinowe aktyrva
finanso,1ve

0,00 0,00 1 Wobec jednostek powiązanych

a) w j ednostkach powiązanych 0,00 0,00 2
Wobec pozostĄch jednostek,
w których jednostka posiada
zaangażow anie w kapitale

- udziały lub akcie J Wobec pozostĄclr jednostek 0,00 0,00
, inne papiery wańościowe a) kredyty ipoĘczki

- udzielone pożyczki b)
z brtułu emisji dłuhych
papierów wańościowych

- inne dfugotemrinorve aktywa
finatlsowe

c) inne zobowiązania finansowe

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



b)

z Brtńu podatków, dotacji, ceł,
ń ezpie c zei społecznych
i zdrowotnych oraz innych
fytułów publicznoprawnych

c) l1me

d) dochodzone na drodze sądowei
ilI Inrvest1 ci e krótkoterminowe 1 351,24 34 037,03

1
Kr-ótkoterninowe aktylva
finansowe 1 351 ,24 34 037,03

a) w iednostkach powiązanvch 0,00 0,00

- ldziały lub akcie

- inne papiery wartościowe

- udzielone Dożyczki

- inne krótkoterminowe aktyrva
finansowe

b) rv pozostałvch iednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzięlone pożyczki

- inne krótkotęrminowe aktyrva
ilnansowe

c)
środki pieniężrle i inne al<tywa
pieniężrre

1 351 ,24 34 037,03

- środki pieniężIle w kasie i rra
raclrunkach 1 351,24 34 037,03

- inne środki pienieżne

- innę aktywa pienięzne

2
Inne inwesĘcje
krótkoterminowe

Iv krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

c Należne wpłaty na kapitał
(fundusz) podstalvorvy

D Udziały (akcie) w|asne

AKTY\ryA razem
(sumapoz.AiBiCiD) 1 351,24 34 037,03 PASYWA razem

(sumapoz.AiB) 1 351,24 34 037,03

K§EĘG

(Data i podpis osoby, któĘ powierzorro p ,adzetrie ksiąg
rachuŃowych)

(Data i podpis kicror,vnika jedrrostki, a jeżeli _lcdnostką
kienrje organ wieloosobowy, wszystkich członkólł, tego organu)

ł Skar',lnik Stownr:,_i,, rnia
L}ro*,,(;r- ,,KOL$RY''

Jaanma {}aaowska

D.^L Ą*,\"-q,LrDM
wtc.pr.rffo..lffy,Yszonls

Dońel lsdruerhiewict

}c-ą
Prezes Stowarzyszenia

,,KoLoRY"
sebastian werner

Drukowane programem DRUKI GoFIN Wydawnictwa Podatkowego GoFIN - wWW.Druki.Gofin.pl
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INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje porządkowe
Sprawozdanie finansowe Stowarryszenie Kolory z siedzibą w 64-100 Leszno, ul Klonowicza l4l5,
zostńo sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 wrzęśnia 1994 roku o rachunkowości

Przedmiotem działalności Stowarryszenia jest:
Działalnośó pozostĄch organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Stowarzyszenie dokonało wpisu do Krajowego Rejestru sądowego w Rejestrze Stowarryszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zal<ładów Opieki
Zdrowotnej w dniu 03.02.żaI0 roku pod numerem KRS 0000348075. Stowarzyszenie uzyskało
status Organ izacji P ożlĄku Pub l iczne go 0 9 . 1 l .20 I 6 r

2. P rezentacj a sprawozdań fi nansowych
Stowar4yszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się
01.01.2016 roku i kończący się3I.Iż.2016 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przł założeniu konĘnuowania działalności
przez Stowaruyszenie w dającej się przewidzieó przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niz
jeden rok od dnia bilansowego, w nie znniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również
okoliczności wskazuj ąc e na zagr ożenie kontynuowania działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie zprzepisami ustawy zdnia29 września1994
roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 76 z2002 roku, poz. 694, zpóźniejszymi zmianami.

I. Objaśnienia stosowanych metod wyceny akĘwów i pasywów oraz przyclryn ewentualnych ich
zmian w stosunku do roku poprzedniego

3. ność danvch
Lp. Rok 2015 Rok 2016

1 Przychody razem
w tym:
składki człoŃowskie
Darowizny
Dotacje
pr4rchody z dziŃalności gospodarczej
Prrychody finansowe
Prrychody operacyjne

3836,I4

500,00
0,00

2320,00
0,00
0,00

10I6,I4

82360,3l

300,00
74500,00

0,00
1000,00

49,07
6511,24

ż KoszĘ rodzajowe tazem
wtym
- amorĘzacja
- ztlĘcie materiałów i energii
- usługi obce
- wynagrodzenia
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- podatki i opłaĘ
- pozostałe koszty rodzajowe

2484,90

0,00
0,00

111,60
0,00
0,00
0,00

2373,30

53297,9ż

5160,00
5565,51

32003,42
8109,0

1759,99
700,00

0,00

4 Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

5 Koszty finansowe 0,00 0,00

7 Wynik finansowy 1351,ż4 29062,39

Sto ie stosuie u

środki trwałe - o wartości powyzej 3500 zł wycenia się wedfug cen nabycia
pomniejszonych o odpisy amoĘzacyjne. Do amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w
wykazie stawek rocznych. Stosuje się amońyzację liniową. Środki trwałe o wartości ponizej
3500 zł wprowadza się bezpośrednio w koszty.

Występują

WartoŚci niematerialne i prawne - o wartości powyżej 3500 zł wycenia się według Nie występują



cen nabycia pomniejszonych o odpisy amoĄzacyjne.Do amortyzacji stosuje się stawki
przewidziane w wykazie stawek rocznych. Stosuje się amoĘzację liniową. Wartości
niematęrialnę i prawne o waftości ponizej 3500 zł wprowadza się bezpośrednio w koszty

Należności i zobowiązania - nalemości i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane
są według wartości podlegającej zapłacie

Występują

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych - wycenia
się według wartości nominalnej

Występują

Fundusz statutowy - fundusze własne wycenia się na dzień bilansowy wedfug ich
rodzajów i zasad określonych przepisami statutu j ednostki

Nie występuje

Wynik finansowy - nadlłyzkę przychodów nad kosźami przenosi się na przychody w
roku następnym w podziale na źródła przychodu, a nadwyżkę kosztów nad przychodami
przenosi się w roku nffitępnym na kosźy

Występuje

1e ada aktvwa obrotowe w inwestvcii krókoterm

Środki pieniężne w kasie 859,40

Środki pieniężne w banku 33177,63

Razem 34037,03

II. Uzupełniające dane o akĘwach i pasywach

Na dzień 31,12.ż016 nie wystąpiły należności

ITI. Informacje o strukturze zrea|izowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym
prrychodów określonych statutem.

fV. Informacje ostrukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone
statutem oraz o strulćurze kosztów administracyjnych

Stowarzyszenie poniosło następujące koszty:

- amoĘzacja 5 l60,00

Stow ,SZenle trwałe w i środków t h

środki trwałe 5 160,00

umorzenie środków trwałvch -5160,00

Na dzień 3I.12,2016 1

zobowiazania krótkoterminowe różne 49,74,64

Razem 4974,64

S os

składki brutto określone statutem 300,00

GranĘ i dotacje 0,00

Darowizny 74500,00

Przychody finansowe 49,07

Przychody z dziŃalności go spodarczej 1000,00

Pozostałe przychody operacyj ne 65Il,ż4

Razem 82360,31



zużrycie materiałów i energii
w tym:

zaklp koncentratorów tlenu 261ż,00 zł
pozostałe 2953,5I zł

- usługi obce
w tym:

* ubezpiecz, podmiotów medyczn. 1603,00 ń* usfugilekarskie,pielęgniarskie,
laboratoryjnę 28843,40 ń* odbiór iuĘlizacja odp. Med 247,86 ń

* pozostałe 1309,16 ń

- wynagrodzenia
w Ęm: wynagrodzenie pielęgniarki 8109,00 zł

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- podatki i opłaĘ
- pozostałe koszty rodzajowe

5565,51

32003,42

8109,00

l759,99
700,00

0,00

Pozostałe koszĘ operacyjne 0,00

KoszĘ finansowe 0,00

Razem 53ż97,92

V. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie łvykorzysĘnią fłnduszu stafurtowego.
,'i, ,"l,_'",

Stowarryszenie nie tw orzy funduszu statutowego

, " , j ,i *, ii;r, r r,",: ,Ł' 1,i !

VI . Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań złltiązanych z działalnością
statutową

Nie wystąpiło

VII. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach
ich finansowania

Stowarzyszenie uzyskało w roku 2016 przychody w wysokości:
Poniosło koszty stafutowe w roku 2016 w wysokości

Stowarzyszenie zakończyło rok wykazując zysk w wysokości:

8ż360,37 zł
53297,92 zł

29062,39 ń

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazlĄący po stronie aktywów i pasywów
kwotę 34037,03 zł, zamknął się nadwyżką prrychodów nad kosźami w kwocie 29062,39 ń. Zysk
zostanie spisany w przychody roku następnego.

Dochód Stowarryszenia w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie Art.
17 ust. 1 pkt. 6c Ustawy o dochodowym od osób prawnych
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OŚWIADCZENIE

Stosownie do arĘkułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku , Zarząd
Stowarryszenia Kolory z siedzlbą w Lesznie, ul. Klonowicza I4l5 przedstawia sprawozdanie finansowe na
dzień3l.12.2016 roku, na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2076 r,

- Rachunek wyników za okres 01 .01 .2016 r. - 3I .12.ż016 r.
- Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostŃo zgodnie zprzedsta-wionymi zasadani ustawy o rachuŃowości
orazrzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy członków zarządll

Frezes Stowarzyszenia
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