
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

3 569 213,60

roku bieżącego

2 645 083,88

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 3 466 599,79 2 637 737,12

2 637 737,123 466 599,79Przychody 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

102 613,81

Pozycja Wyszczególnienie

1 2

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

A.

0,000,00

2 371 949,51 966 641,29Pozostałe 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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

B.

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

2 510 174,09

2 428 046,98

2 428 046,98

1 166 103,55

1 051 916,88

1 051 916,88

55 505,79 83 516,41

114 186,6782 127,11Koszty działalności gospodarczej3.

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

3 490,78

12 228,81

65 407,52

1 000,00 20 000,04

4 594,46

57 559,54

32 032,63

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 70 133,50 135 946,95

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 15 905,11 1 513,06

E. Podatek dochodowy 30 780,00 21,00

F. Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą) 1 082 487,90 1 613 393,22

Data sporządzenia:2017-03-31

Beata Młynarska-Krasuska

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

Marcin Konopka
Cezary Wielgórski
Liliana Konopka
Krzysztof Mitelski

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

0,000,002.

7 346,76

FUNDACJA NASZA SZKOŁA
08-119 SIEDLCE
SOKOŁOWSKA 172 
0000147428

a) Amortyzacja 0,00 894,00

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

Data zatwierdzenia:2017-06-17

591,68 865,18

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