
Rachunek zysków i strat

za okres 2014-01-01 do 2014-12-31

roku poprzedniego

353,646.00

roku bieżącego

122,131.00

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 348,675.00 119,633.00

102,054.00318,435.00Przychody 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

4,971.00

Pozycja Wyszczególnienie

1 2

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

A.

8,500.000.00

318,967.00 100,293.00Pozostałe 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

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

690.00

0.00

7,810.00

B.

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

349,898.00

349,898.00

349,898.00

122,320.00

122,320.00

113,820.00

0.00 0.00

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 1.00 1.00

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

E. Podatek dochodowy 0.00 0.00

F. Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą) 3,749.00 -188.00

Data sporządzenia:2015-03-31

Alicja Koczorowicz

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

Ryszard Gołdyn - Prezes
Halina Szyper - Skarbnik
Stanisław Podsiadłowski - Wiceprezes
Jacek Purat - Członek Zarządu
Ferdynand Szafrański - Członek Zarządu

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

17,579.0030,240.002.

2,498.00

FUNDACJA "BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA"
61-715 POZNAŃ
KOŚCIUSZKI 79 
0000019584

a) Amortyzacja 15,208.00 0.00

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

Data zatwierdzenia:

15,723.00 13,527.00

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