
Rachunek zysków i strat

za okres 2016-01-01 do 2016-12-31

roku poprzedniego

129 623,19

roku bieżącego

1 071 171,79

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 92 357,83 1 024 963,55

1 020 938,5585 017,83Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan na koniec

II. Przychody z działalności gospodarczej i zrównane z nimi, w tym 
zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna

37 265,36

Pozycja Wyszczególnienie

1 2

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

A.

4 025,007 340,00

59 558,90 280 296,91Pozostałe koszty

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego2.

d)

b) Zużycie materiałów i energii

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

0,00

0,00

7 340,00

0,00 0,00

0,00

0,00

4 025,00

B.

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

97 887,06

89 335,12

81 995,12

333 086,84

325 109,70

321 084,70

15 150,28 26 068,27

7 977,148 551,94Koszty działalności gospodarczej3.

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

0,00

0,00

8 551,94

0,00 0,00

0,00

0,00

7 977,14

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 70,40 3 134,16

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 0,00 0,00

E. Podatek dochodowy 0,00 0,00

F. Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą) 31 806,53 741 219,11

Data sporządzenia:2017-07-03

Barbara Czyba

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Anna Gorzawska

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy

4 025,007 340,002.

46 208,24

FUNDACJA "BLIŻEJ SZCZĘŚCIA"
43-100 TYCHY
UL. TOWAROWA 23 
0000454216

a) Amortyzacja 6 369,36 14 303,44

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o 
rachunkowości dla mikrojednostek prowadzących działalność 
gospodarczą

Data zatwierdzenia:2017-06-12

916,58 416,08

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)
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