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BILANS
sporządzony na dzień

31.12.2017

jednostka obliczeniowa

Wiersz

Zł

Stan na

Wyszczególnienie

31.12.2016

31.12.2017

AKTYWA
A.

Aktywa trwałe

I.

Wartości niematerialne i prawne

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

III.

Należności długoterminowe

IV.

Inwestycje długoterminowe

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B.

Aktywa obrotowe

I.

Zapasy

II.

Należności krótkotenninowe

III.

Inwestycje krótkoterminowe

IV.

Krótkotenninowe rozliczenia międzyokresowe

c.

Należne wpłaty na fundusz statutowy
Aktywa razem

0,00

0,00

34 037,03

103 389,69

34 037,03

103 389,69

34 037,03

103 389,69

29 062,39

88 833,12

PASYWA
A.

Fundusz własny

I.

Fundusz statutowy

II.
III.

Pozostałe fundusze
Zysk (strata) z lat ubiegłych

IV.

Zysk (strata) netto

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I.

Rezerwy na zobowiązania

II.

Zobowiązania długotenninowe

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

29 062,39
29 062,39

59 770,73

4 974,64

14 556,57
1 300,00

Pasywa razem

4 974,64

13 256,57

34 037,03

103 389,69
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R A C H U N E K ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres

od 01.01.2017. do. .31..1.2,2p1.7

jednostka obliczeniowa

Wiersz

Wyszczególnienie

Zł

Dane za rok

2016

2017

A.

Przychody z dziaialności statutowej

74 800,00

176 354,67

74 800,00

176 354,67

I.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III.

Przychody z pozostałej działalności statutowej

B.

Koszty działalności statutowej

52 296,73

147 670,62

52 296,73

147 670,62

22 503,27
1 000,00

28 684,05
8 950,00

1 001,19
-1,19

6 543,40

22 502,08

31 090,65

6 511,24

28 438,00

49,07

1,19
243,27

29 062,39

59 770,73

29 062,39

59 770,73

I.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III.

Koszty pozostałej działalności statutowej

C.

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)

D.

Przychody z działalności gospodarczej

E.

Koszty działalności gospodarczej

F.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E )

G.

Koszty ogólnego zarządu

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)

I.

Pozostałe przychody operacyjne

J.

Pozostałe koszty operacyjne

K.

Przychody finansowe

L.

Koszty finansowe

M.

Zysk (strata) brutto (H -i-1 - J -i- K - L )

N.

Podatek dochodowy

O.

Zysk (strata) netto (M - N)

0,00

2 406,60

Skarbnik S t o w E T
„KOLORY"

KS7i:cp
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzajcie ksiąg
rachunkowych)
/

Joanna

;<ia

Ossowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

VG

Prezes Stowarzyszenia
"KOLORY-

Sebastian Werner
D r u k o w a n e D r o a r a m e m D R U K I G O F I N W o d a w n i c t w a P n d a r k n w p n n GOFTW - wiww nnii^i G n f i n ni

INFORMACJA DODATKOWA
1. Informacje porządkowe
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenie Kolory z siedzibą w 64-100 Leszno, ul Klonowicza 14/5,
zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Stowarzyszenie dokonało wpisu do Krajowego Rejestru sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych
Zakładów
Opieki
Zdrowotnej w dniu 03.02.2010 roku pod numerem K R S 0000348075. Stowarzyszenie uzyskało
status Organizacji Pożytku Publicznego 09.11.2016 r
2. Prezentacja sprawozdań finansowych
Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się
01.01.2017 roku i kończący się 31.12.2017 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy
niż
jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją
również
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Stowarzyszenie w 2017 roku prowadziło działalność gospodarczą. Sprawozdanie sporządzono
według załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości
3. Porównywalność danych
Lp.
ł

2

Rok 2016
Przychody razem
w tym:
Składki członkowskie
Darowizny
Dotacje
Przychody z działalności gospodarczej
Przychody finansowe
Przychody operacyjne
Przychody z 1 %
Koszty rodzajowe razem
w tym
- amortyzacja
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- wynagrodzenia
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- podatki i opłaty
- pozostałe koszty rodzajowe

Rok 2017

82360,31

213985,94

300,00
74500,00
0,00
1000,00
49,07
6511,24
0,00

300,00
151054,67
25000,00
8950,00
243,27
5,40
28432,60

53297,92

154214,02

5160,00
5565,51
32003,42
8ł09,0
1759,99
700,00
0,00

6006,95
1888,12
125751,95
18550,48
1181,84
834,68
0,00

3

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

1,19

4

Koszty finansowe

0,00

0,00

5

Wynik finansowy

29062,39

59770,73

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U . Nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami.
I . Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich
zmian w stosunku do roku poprzedniego
Stowarzyszenie stosuje następujące zasady:
Środki trwale — o wartości powyżej 3500 zł wycenia się według cen nabycia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Do amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w
wykazie stawek rocznych. Stosuje się amortyzację łiniową. Środki trwałe o wartości poniżej

3500 zł wprowadza się bezpośrednio w koszty.

Wartości niematerialne i prawne

- o wartości powyżej 3500 zł wycenia się według
cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.Do amortyzacji stosuje się stawki
przewidziane w wykazie stawek rocznych. Stosuje się amortyzację liniową. Wartości
niematerialne i prawne o wartości poniżej 3500 zł wprowadza się bezpośrednio w koszty

Nie występują

Należności i zobowiązania

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

Występują

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

Występują

- wycenia

się według wartości nominalnej

Fundusz statutowy

— fundusze własne wycenia się na dzień bilansowy według ich
rodzajów i zasad określonych przepisami statutu jednostki

Nie występuje

Wynik finansowy

Występuje

— nadwyżkę przychodów nad kosztami przenosi się na przychody w
roku następnym w podziale na źródła przychodu, a nadwyżkę kosztów nad przychodami
przenosi się w roku następnym na koszty

I I . Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki pieniężne w kasie

859,40

Środki pieniężne w banku

102530,29

Razem

103389,69

Stowarzyszenie posada aktywa trwałe w postaci środków trwałych
Środki trwałe

11166,95

Umorzenie środków trwałych

11166,95

Na dzień 31.12.2017 nie wystąpiły należności
Na dzień 31.12.2017 wystąpiły zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i
usług

13256,57

Razem

13256,57

Na dzień 31.12.2017 wystąpiły rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania które staną się wymagalne
w 2018 r. (związane z wypłatą wynagrodzenia
10.01.2018)

1300,00

Razem

1300,00

I I I . Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich żródel, w tym
przychodów określonych statutem.
Stowarzyszenie osiągnęło następujące przychody:
Przychody działalności statutowej nieodpłatnej
Przychody działalności statutowej odpłatnej
Przychody działalności gospodarczej
Przychody pozostałej działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Razem

176354,67
0,00
8950,00
28438,00
243,27
213985,94

IV. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone
statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych
Stowarzyszenie poniosło następujące koszty:
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej

ł47670,62

Koszty działalności statutowej odpłatnej

0,00

Koszty działalności gospodarczej

6543,40

Koszty pozostałej działałności operacyjnej

1,19

Koszty finansowe

0,00

Razem

154215,21

Szczegółowa charakterystyka kosztów działalności
nieodpłatnej
Wartość kosztów sfinansowanych z darowizn w
tym:

122670,62

Opieka lekarska

59560,00

Opieka pielęgniarska

40766,00

Opieka rehabilitanta

750,00

Polisa ubezpieczeniowa

1630,00

Badania - laboratorium

1632,30

Drobny sprzęt medyczny i artykuły medyczne

4284,14

Pozostałe koszty

5864,05

Koszty administracyjne

8184,13

Wartość kosztów sfinansowanych dotacjami
Razem koszty

25000,00
147670,62

V. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.
V I . Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością
statutową
Nie wystąpiło
V I I . Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach
ich finansowania
Stowarzyszenie uzyskało w roku 2017 przychody w wysokości:
Poniosło koszty statutowe w roku 2017 w wysokości

213985,94 zł
154215,21 zł

Stowarzyszenie zakończyło rok wykazując zysk w wysokości:

59770,73 zł

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów
kwotę 103389,69 zł, zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 59770,73 zł.

Dochód Stowarzyszenia w całości korzysta ze zwolnrenia z podatku dochodowego na podstawie Art.
17 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o podj^tku dochodowym od osób prawnych
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OŚWIADCZENIE

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku , Zarząd
Stowarzyszenia Kolory z siedzibą w Lesznie, ul. Klonowieza 14/5 przedstawia sprawozdanie finansowe na
dzień 31.12.2017 roku, na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r,
- Rachunek wyników za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
- Informacja dodatkowa
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości
oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy członków zarządu
Prezes Stowarzyszenia
"KOLORY"

Sebastian Werner
(imię, nazwisko, stanowisko)

(osoba odpowiedzialna prowadzenie
ksiąg rachunkowych)

(imię, nazwisko, stanowisko)
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