
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

250,446.25

roku bieżącego

173,610.83

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 174,661.02 60,320.63

58,120.63169,627.10Przychody 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

75,785.23

Pozycja Wyszczególnienie

1 2

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

A.

6,549.165,033.92

58,656.07 62,518.03Pozostałe 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

5,033.92

0.00 0.00

0.00

0.00

6,549.16

B.

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

115,021.38

94,999.47

89,965.55

136,130.46

106,015.27

99,466.11

0.00 5,015.06

30,115.1920,021.91Koszty działalności gospodarczej3.

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

0.00

0.00

20,021.91

0.00 0.00

2,037.25

21,087.07

6,990.87

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 6,000.62 0.91

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 12,896.80 2,671.56

E. Podatek dochodowy 0.00 0.00

F. Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą) 128,528.69 34,809.72

Data sporządzenia:2017-03-31

Joanna Walczak - Kita

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

Ryszard Boduszek. Jacek Jerczyński, Marcin Kowalczyk, 
Mariusz Chronowski

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

2,200.005,033.922.

113,290.20

KLUB SYMPATYKÓW KOLEI
50-503 WROCŁAW
PACZKOWSKA 26 
0000076410

a) Amortyzacja 8,381.22 0.00

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

Data zatwierdzenia:

22,928.26 31,933.02

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