
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

2,068,092.97

roku bieżącego

2,169,540.67

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 2,068,092.97 2,169,540.67

32,547.7530,316.30Przychody 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:2017-05-22

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

2,136,992.922,037,776.67Przychody 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:2017-06-08

B.

2,000.32 5,401.92

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1,751,261.51

1,751,261.51

32,590.32

1,851,079.54

1,851,079.54

36,769.06

1,814,310.481,718,671.19

0.00 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

101,846.87

1,416,228.05

145,820.07

54,776.20 68,494.35

148,652.53

1,459,302.35

137,861.25

30,590.00 31,367.14

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 11,477.26 8,367.31

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 239,964.55 373,960.43

E. Wynik finansowy netto ogółem 88,344.17 -47,131.99

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 88,344.47 0.00

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0.00 47,131.99
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