
Rachunek zysków i strat

za okres 2015-01-01 do 2015-12-31

roku poprzedniego

509,634.85

roku bieżącego

481,089.43

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 506,888.45 460,036.76

376,836.76437,429.64Przychody 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

2,746.40

Pozycja Wyszczególnienie

1 2

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

A.

72,225.9952,273.72

80,828.64 72,335.19Pozostałe 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

52,273.72

0.00 0.00

0.00

0.00

72,225.99

B.

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

453,992.50

449,876.35

397,602.63

487,713.91

470,830.53

398,604.54

276,617.70 287,231.78

16,883.384,116.15Koszty działalności gospodarczej3.

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

0.00

0.00

4,116.15

0.00 0.00

0.00

0.00

16,883.38

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 1,410.02 1,435.65

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 899.47 1,529.84

E. Podatek dochodowy 0.00 0.00

F. Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą) 56,152.90 -6,718.67

Data sporządzenia:2016-03-18

Ryszard Baron

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

Łukasz Gruszczyński

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

83,200.0069,458.812.

21,052.67

FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI EWANGELIZACJI 
DZIECI
43-211 PIASEK
DWORCOWA 18 
0000178591

a) Amortyzacja 15,704.14 18,573.46

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

Data zatwierdzenia:2016-05-16

24,452.15 20,464.11

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