
Rachunek zysków i strat

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

poprzedni rok

1 205 343,59

bieżący rok

1 216 079,78

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 1 205 343,59 1 216 079,78

1 212 830,281 189 816,27Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan zaPozycja 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:2017-03-31

MONIKA ISKRZYCKA-KASOWSKA

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

KATARZYNA ZYCH
EWA KOCOT-DAWID
ANNA KOT

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

3 249,5015 527,32Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ 
BYĆ RAZEM
43-400 CIESZYN
KS.JANUSZA 3 
0000081114

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:2017-04-20

B.

191 750,16 92 158,17

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1 226 347,59

1 226 347,59

1 209 707,40

1 111 222,91

1 111 222,91

1 103 446,22

7 776,6916 640,19

304 631,70 320 737,88Pozostałe 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

16 640,19

0,00

0,00

0,00 0,00

7 776,69

0,00

0,00

713 325,54 690 550,17

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 0,00 0,00

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 105 687,88 126 691,88

E. Wynik finansowy netto ogółem -126 691,88 -21 835,01

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 0,00 0,00

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0,00 0,00
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