
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

313,123.34

roku bieżącego

338,094.46

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 313,123.34 338,094.46

301,505.84268,790.43Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan na koniecPozycja Wyszczególnienie

1 2

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

A.

Data sporządzenia:2016-03-29

Biuro Rachunkowe "Factura" Halina Salawa

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

Ewa Dudzik-Urbaniak
Barbara Lechwar
Danuta Kowal
Elżbieta Konieczna

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

36,588.6244,332.91Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

"BĄDŹMY RAZEM" - STOWARZYSZENIE 
HOSPICYJNE W WIŚNIOWEJ
32-412 WIŚNIOWA
 317 
0000343690

a) Amortyzacja 0.00 0.00

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o 
rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności 
gospodarczej

Data zatwierdzenia:

B.

0.00 0.00

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

250,487.78

250,487.78

206,154.87

213,905.54

213,905.54

177,307.33

36,598.2144,332.91

206,154.87 177,307.33Pozostałe 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

44,332.91

0.00 0.00

0.00

0.00

36,598.21

0.00 0.00

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 164.17 93.90

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 6,121.43 4,599.63

E. Wynik finansowy netto ogółem 56,678.30 119,683.19

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 56,678.30 119,683.19

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0.00 0.00

Druk: MPiPS strona 1 z 1


