
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

123,644.73

roku bieżącego

123,894.50

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 123,644.73 116,394.50

10,000.0023,554.73Przychody 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.

108,414.56100,090.00

19,688.85 8,733.78Pozostałe 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

25,790.00

74,300.00

0.00 0.00

191.15

15,922.00

92,301.41

B.

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

123,641.41

123,641.41

23,551.41

121,104.56

120,414.56

12,000.00

3,862.56 3,266.22

690.000.00Koszty 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

690.00

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 0.00 0.19

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 3.32 15.60

E. Podatek dochodowy 0.00 0.00

F. Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą) 0.00 2,774.53

Data sporządzenia:2017-07-04

Beata Gordienko

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

Krzysztof Witkowski, Artur Florkowski, Marcin Fic

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

106,394.50100,090.002.

7,500.00

FUNDACJA PROMOCJI MUZYKI I TERAPII 
GREEN
59-900 ZGORZELEC
UL. WARSZAWSKA 58B 12
0000413190

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:2017-07-14

0.00 0.00

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