
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Informacja  dodatkowa  do  sprawozdania  finansowego za  rok  2016
( zgodnie  z  Art.  45  ust.  2  pkt. 3  Ustawy o rachunkowości Dz.  U. 121)

1. OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1.1 Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych: 

Środki trwałe 
Stan na 31/12/2015 :      1.449,00zł ( wartości brutto )
Zwiększenie:                            0,00zł
Zmniejszenie:                           0,00zł 
Stan na 31/12/2016:        1.449,00zł

Umorzenie -Środki trwałe 
Stan na 31/12/2015 :      1.449,00zł 
Zwiększenie:                            0,00zł
Zmniejszenie:                           0,00zł 
Stan na 31/12/2016:        1.449,00zł

Wartości niematerialne i prawne
Stan na 31/12/2015 :             0,00zł ( wartości brutto )
Zwiększenie:                            0,00zł
Zmniejszenie:                           0,00zł 
Stan na 31/12/2016:              0,00zł

1.2  Wartości gruntów użytkowanych wieczyście: nie występują

1.3 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na 
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.
Nie występuje.

1.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 
własności budynków i budowli.
Nie występują.

1.5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.
Fundusz statutowy Fundacji wynosi 1.500,00zł i został wniesiony w całości.

1.6 Stan kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.
Nie wystąpiły.

1.7 Propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty.
Zysk roku bieżącego zwiększy przychody kolejnego roku.

1.8 Stan rezerw : Nie wystąpiły.

1.9 Odpisy aktualizujące wartość należności  
Nie wystąpiły.

1.10 Podział zobowiązań a okresy spłaty:

Zobowiązania ogółem                 7.993,77
 w tym
Zobowiązania długoterminowe                                               0,00
Zobowiązania krótkoterminowe           7,993,77
W tym:
Zobowiązania z tytułu zakupu usług         1.353,60
Zobowiązania z tytułu podatków, ZUS                    249,26

Druk: MPiPS



Zobowiązania inne            6.390,91 
1.11 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
Czynne rozliczenia międzyokresowe: nie wystąpiły
Bierne rozliczenia międzyokresowe: nie wystąpiły

1.12 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.
Nie występują.

1.13 Na jednostce wg stanu na dzień 31.12.2016. nie ciążą zobowiązania warunkowe dotyczące poręczeń, 
gwarancji, zastawów oraz pozostałych zobowiązań warunkowych.

II

2. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

2.1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 

Fundacja nie uzyskała przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

W roku 2016 jednostka uzyskała ogółem przychody w wysokości 162.879,59zł, szczegółowo przedstawione w 
rachunku zysków i strat.

2.2 Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych.
Nie wystąpiły.

2.3 Odpisy aktualizujące wartość zapasów.
Nie wystąpiły.

2.4 Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w 
roku następnym.
Nie wystąpiły.

2.5 Podstawa do podatku dochodowego od osób prawnych:

Przychody  jednostki są w całości zwolnione z podatku dochodowego w związku z przeznaczeniem ich w 
całości na działalność statutową.

2.6 Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby nie wystąpiły.
Amortyzacja 0,00
Materiały i energia  3.386,41
Usługi obce 51.830,62
Podatki i opłaty 0,00
Wynagrodzenia 108.886,81
Ubezpieczenia społeczne 30,60
Pozostałe koszty 0,00
RAZEM 164.134,44
2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.
W roku 2016 nie wystąpiły.
    
2.8 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.
Rok 2016 -        0,00
Rok 2017 - 1.000,00

2.9 Zyski i straty nadzwyczajne.
 Nie wystąpiły.
2.10 Podatek obrotowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:
Nie wystąpił.
 
2a.KURSY WALUT OBCYCH, PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I 
STRAT, WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH
 Nie dotyczy.

III

3.OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 Nie dotyczy.

IV

Druk: MPiPS



4. INFORMACJE OSOBOWE

4.1 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w 
bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
jednostki.
Nie dotyczy.

4.2 Informacje o istotnych transakcjach ( wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach 
niż rynkowe ze stronami powiązanymi 
Operacje tego typu nie wystąpiły.

4.3 Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe.                      
W roku 2016 jednostka zatrudniała nie zatrudniała pracowników.

4.4 Informacje o wynagrodzeniach dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących 
jednostkę.
Nie wystąpiły.

4.5 Informacje o pożyczkach i świadczeniach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających i nadzorujących.
Nie wystąpiły.

4.6 Wynagrodzenie biegłego rewidenta  (…) – 0,00zł
V

5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W 
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM. 

5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego.
Nie wystąpiły.
 
5.2 Znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Wszystkie zdarzenia dotyczące roku obrotowego zostały ujęte w księgach i sprawozdaniu finansowym za rok 
2016. Po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące roku 2016, 
które nie zostały ujęte w bilansie i rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2016r.

5.3 Zmiany metod księgowania w roku obrotowym. 
Nie dotyczy.

5.4 Informacje liczbowe w zakresie porównywalności danych sprawozdania finansowego.      
Nie dotyczy

5.5 Informacje uzupełniające do bilansu: 

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i 
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy 
wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek 
powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,  
Nie wystąpiły.
2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, 
ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub 
umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, 
ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii, 
Nie wystąpiły.
3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym: 
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, 
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku 
wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) 
reprezentują, 
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji), 
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów 
(akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Jednostka nie posiada udziałów/akcji własnych.
VI
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Sporządzono dnia:2017-07-17

6. TRANSAKCJE ZE SPÓŁKAMI POWIĄZANYMI KAPITAŁOWO 
Nie dotyczy

VII

7. DANE W PRZYPADKU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES, W KTÓRYM 
NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE 
Nie dotyczy.

VIII

8.PRZESŁANKI NIEPEWNOŚCI CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI 
Nie występują.

IX

9. INFORMACJE INNE NIŻ UJAWNIONE POWYŻEJ, KTÓRE MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ 
NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI
Nie występują.

X

Warszawa, 31 marzec 2017 roku
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BILANS
sporządzony na dzień: 2016-12-31

FUNDACJA ANIMACJA
05-400 OTWOCK
BRANIEWSKA 4 
0000241679

Stan na

2016-01-01 2016-12-31

AKTYWA

A Aktywa trwałe 0.00 0.00

I Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0.00 0.00

2 Wartość firmy 0.00 0.00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

II Rzeczowe aktywa trwałe 0.00 0.00

1 Środki trwałe 0.00 0.00

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0.00 0.00

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0.00 0.00

c) urządzenia techniczne i maszyny 0.00 0.00

d) środki transportu 0.00 0.00

e) inne środki trwałe 0.00 0.00

2 Środki trwałe w budowie 0.00 0.00

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0.00 0.00

III Należności długoterminowe 0.00 0.00

1 Od jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

0.00 0.00

3 Od jednostek pozostałych 0.00 0.00

IV Inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

1 Nieruchomości 0.00 0.00

2 Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

c) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00
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- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

B Aktywa obrotowe 7,384.65 6,867.34

I Zapasy 0.00 0.00

1 Materiały 0.00 0.00

2 Półprodukty i produkty w toku 0.00 0.00

3 Produkty gotowe 0.00 0.00

4 Towary 0.00 0.00

5 Zaliczki na dostawy i usługi 0.00 0.00

II Należności krótkoterminowe 210.64 418.28

1 Należności od jednostek powiązanych 210.64 418.28

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 210.64 418.28

2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

3 Należności od pozostałych jednostek 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych tytułów publicznoprawnych

0.00 0.00

c) inne 0.00 0.00

d) dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00

III Inwestycje krótkoterminowe 7,174.01 6,449.06

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 7,174.01 6,449.06

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7,174.01 6,449.06

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7,174.01 6,449.06
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- inne środki pieniężne 0.00 0.00

- inne aktywa pieniężne 0.00 0.00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0.00 0.00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0.00 0.00

D Udziały (akcje) własne 0.00 0.00

AKTYWA razem 7,384.65 6,867.34

PASYWA

A Kapitał (fundusz) własny 128.42 -1,126.43

I Kapitał (fundusz) podstawowy 1,500.00 1,500.00

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

0.00 0.00

III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości 
godziwej

0.00 0.00

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0.00 0.00

- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki 0.00 0.00

- na udziały (akcje) własne 0.00 0.00

VI Zysk (strata) z lat ubiegłych 3,795.82 -1,254.85

VII Zysk (strata) netto -5,167.40 -1,371.58

VIII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0.00 0.00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7,256.23 7,993.77

I Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

3 Pozostałe rezerwy 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

II Zobowiązania długoterminowe 0.00 0.00

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 
w kapitale

0.00 0.00

3 Wobec pozostałych jednostek 0.00 0.00

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) zobowiązania wekslowe 0.00 0.00

e) inne 0.00 0.00

III Zobowiązania krótkoterminowe 7,256.23 7,993.77

1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 7,256.23 7,993.77

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 7,256.23 7,993.77

2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00
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Sporządzono dnia: 2017-07-17

Elżbieta Floriańczyk

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

Elżbieta Floriańczyk

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

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 0.00 0.00

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0.00 0.00

f) zobowiązania wekslowe 0.00 0.00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych

0.00 0.00

h) z tytułu wynagrodzeń 0.00 0.00

i) inne 0.00 0.00

4 Fundusze specjalne 0.00 0.00

IV Rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Ujemna wartość firmy 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

- długoterminowe 0.00 0.00

- krótkoterminowe 0.00 0.00

PASYWA razem 7,384.65 6,867.34
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2017-07-17

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA ANIMACJA
05-400 OTWOCK
BRANIEWSKA 4 
0000241679

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
sprawozdanie nie zawiera danych łącznych, w skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne

5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej i gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania działalności
6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)
w okresie objętym sprawozdaniem jednostka nie była objęta procesem połączenia

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Przy wycenie poszczególnych składników majątku stosowano zasady ostrożności i ciągłości bilansowej.
7.1.Środki trwałe i inwestycje oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy wg cen 
nabycia bądź kosztów wytworzenia;
Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w bilansie w wartości netto, tj. 
wartości początkowej (nabycia) pomniejszonej o dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 zł umarza się jednorazowo w momencie wydania do użytkowania. 
Pozostałe środki trwałe umarza się metodą liniową.
7.2.Należności na dzień bilansowy wykazano w kwocie wymagającej zapłaty. 
Należności krajowe ujmowane są w wielkościach wynikających z wystawionych faktur za dostawy.
W przypadku należności wątpliwych tworzy się odpisy aktualizujące.
7.3.Środki pieniężne na dzień bilansowy wykazano wg ich wartości nominalnej.
7.4.Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne 
okresy sprawozdawcze wg wartości w dniu ich poniesienia. 
7.5.Zobowiązania krajowe zostały wycenione i przyjęte do bilansu w sposób analogiczny jak należności. 
Zobowiązania krajowe ujmowane są w wysokości wynikającej z faktur dostawców, a w odniesieniu do 
podatków itp. wynikają z deklaracji. 
7.6.Przychody ze sprzedaży krajowej przyjmowane są do rachunku zysków i strat na podstawie faktur w 
cenach netto.
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Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok 
poprzedni

Kwota za rok 
obrotowy

1 2 3 4

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym 
od jednostek powiązanych

0.00 0.00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0.00 0.00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0.00 0.00

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym 
jednostkom powiązanym

0.00 0.00

I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 0.00 0.00

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0.00 0.00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 0.00 0.00

D. Koszty sprzedaży 0.00 0.00

E. Koszty ogólnego zarządu 376.43 2,495.71

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) -376.43 -2,495.71

G. Pozostałe przychody operacyjne 7,938.75 162,879.59

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

II. Dotacje 0.00 159,500.00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00

IV. Inne przychody operacyjne 7,938.75 3,379.59

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,904.00 1,289.59

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,080.00 2,090.00

3. Inne przychody operacyjne 1,954.75 0.00

H. Pozostałe koszty operacyjne 3,766.50 161,638.73

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00

III. Inne koszty operacyjne 3,766.50 161,638.73

1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00

2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3,766.50 2,138.73

3. Inne koszty operacyjne 0.00 159,500.00

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) 3,795.82 -1,254.85

J. Przychody finansowe 0.00 0.00

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 0.00 0.00

a) od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00

b) od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00

II. Odsetki, w tym od jednostek powiązanych 0.00 0.00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach 
powiązanych

0.00 0.00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0.00 0.00

V Inne 0.00 0.00

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
na dzień: 2016-12-31
Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o 

rachunkowości
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Sporządzono dnia: 2017-07-17

Elżbieta Floriańczyk

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

Halina Olszewska

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

K. Koszty finansowe 0.00 0.00

I. Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych 0.00 0.00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach 
powiązanych

0.00 0.00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0.00 0.00

IV. Inne 0.00 0.00

L. Zysk (strata) brutto (I + J - K) 3,795.82 -1,254.85

M. Podatek dochodowy 0.00 0.00

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0.00 0.00

O. Zysk (strata) netto (L - M - N) 3,795.82 -1,254.85
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