
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

2,064,313.77

roku bieżącego

2,068,092.97

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 2,064,313.77 2,068,092.97

30,316.3088,360.40Przychody 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:2016-05-30

Hanna Lewacka

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

Barbara Ficner
Anna Kurilec
Beata Dudzikowska

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

2,037,776.671,975,953.37Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

"HANDICAP" STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
WYRÓWNYWANIA SZANS ROZWOJOWYCH 
DZIECKA O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI
50-015 WROCŁAW
STAWOWA 1A 
0000023795

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.

4,442.30 2,000.32

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1,949,705.27

1,949,705.27

103,258.33

1,751,261.51

1,751,261.51

32,590.32

1,718,671.191,846,446.94

54.03 0.00Pozostałe 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

154,444.76

1,437,270.48

171,258.72

83,472.98 54,776.20

101,846.87

1,416,228.05

145,820.07

98,762.00 30,590.00

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 14,109.50 11,477.26

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 1,170.00 239,964.55

E. Wynik finansowy netto ogółem 127,548.00 88,344.17

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 127,548.00 88,344.17

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