
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

39,028.48

roku bieżącego

49,255.56

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 39,028.48 49,255.56

32,055.5639,028.48Przychody 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:2017-06-28

Teresa Urbanek

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

Małgorzata Bakiera-prezes
Iwona Miłkowska-wiceprezes
Barbara Wybraniec-sekretarz
Teresa Urbanek-skarbnik
Irena Wyszyńska -członek zarządu
Marianna Łaszczyk-członek zarządu
Bożena Zwolińska -członek zarządu

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

17,200.000.00Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

SIEDLECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM 
"PRZYSTAŃ"
08-110 SIEDLCE
REYMONTA 2a 
0000166541

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:2017-06-21

B.

3,908.92 669.24

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

30,479.20

30,479.20

30,479.20

57,643.65

57,643.65

40,443.65

17,200.000.00

26,570.28 39,774.41Pozostałe 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

17,200.00

0.00 0.00

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 1,862.46 1,603.74

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 0.00 0.00

E. Wynik finansowy netto ogółem 10,411.74 -6,784.35

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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