
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

3,957,118.37

roku bieżącego

4,079,034.92

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 3,957,118.37 4,079,034.92

4,061,934.923,938,968.37Przychody 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

0.00

Pozycja Wyszczególnienie

1 2

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

A.

30,078.7023,278.13

1,025,464.70 933,395.55Pozostałe 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

138.13

10,444.46

12,695.54

0.00 0.00

184.86

13,985.26

15,908.58

B.

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1,302,278.64

1,302,278.64

1,279,000.51

1,166,876.69

1,166,876.69

1,136,797.99

21,361.89 38,809.36

0.000.00Koszty działalności gospodarczej3.

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

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 58,572.85 50,738.83

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 152,493.98 208,756.91

E. Podatek dochodowy 0.00 0.00

F. Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą) 2,560,918.60 2,754,140.15

Data sporządzenia:2016-05-14

Dorota Dębniak

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

Beata Suska
Maria Grodner
Magda Adamska
Paweł Suski

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

17,100.0018,150.002.

0.00

OTWARTE RAMIONA FUNDACJA SPLOTU 
RAMIENNEGO
05-092 DZIEKANÓW LEŚNY
M. KONOPNICKIEJ 1 189
0000142952

a) Amortyzacja 0.00 0.00

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

Data zatwierdzenia:2016-06-30

232,173.92 164,593.08

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