
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

1,381,730.69

roku bieżącego

1,554,485.53

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 1,033,360.63 827,631.83

669,537.88802,299.49Przychody 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

348,370.06

Pozycja Wyszczególnienie

1 2

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

A.

400,739.81265,509.18

195,504.61 256,104.00Pozostałe 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

265,509.18

0.00 0.00

0.00

0.00

400,739.81

B.

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1,187,767.71

1,011,198.70

745,689.52

1,512,320.88

1,411,290.34

1,010,550.53

490,358.00 753,085.56

101,030.54176,569.01Koszty działalności gospodarczej3.

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

12,774.19

11,160.00

151,116.12

1,518.70 0.00

6,184.47

0.00

94,846.07

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

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 364.80 1,232.23

E. Podatek dochodowy 0.00 0.00

F. Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą) 193,598.18 40,932.42

Data sporządzenia:2016-06-10

Dorota Dębniak

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

Wojciech Przybylski,
Artur Celiński,
Maciej Kuziemski,
Marcin Moskalewicz,
Katarzyna Szajewska

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

158,093.95231,061.142.

726,853.70

FUNDACJA RES PUBLICA IM. HENRYKA 
KRZECZKOWSKIEGO
00-362 WARSZAWA
GAŁCZYŃSKIEGO 5 
0000218432

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:

59,826.91 1,360.97

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