
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

4,319,938.36

roku bieżącego

4,869,439.71

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 4,283,240.76 4,782,227.96

4,572,023.263,995,452.27Przychody 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

36,697.60

Pozycja Wyszczególnienie

1 2

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

A.

227,351.62314,764.44

1,198,922.83 1,579,203.24Pozostałe 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

284,013.28

23,931.43

6,819.73

0.00 0.00

202,598.65

15,392.46

9,360.51

B.

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

4,282,943.81

4,246,552.31

3,931,787.87

5,016,519.10

4,970,071.18

4,742,719.56

719,688.58 933,026.37

46,447.9236,391.50Koszty działalności gospodarczej3.

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

0.00

0.00

36,391.50

0.00 0.00

424.08

0.00

46,023.84

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 334,144.29 309,080.47

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 8,844.65 5,749.00

E. Podatek dochodowy 3.00 0.00

F. Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą) 362,291.19 156,252.08

Data sporządzenia:2017-05-22

Anna Michalak Magdalena Czerwińska-Wyraz - Prezes Zarządu
Waldemar Majek - Skarbnik
Magdalena Morańska - Sekretarz
Anna Mazur-Gałka - Członek Zarządu
Maria Gwadera - Członek Zarządu
Olena Krawczuk-Chojnacka - Członek Zarządu

210,204.70287,788.492.

87,211.75

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z 
MUKOWISCYDOZĄ
34-700 RABKA-ZDRÓJ
PROF. JANA RUDNIKA 3B 
0000064892

a) Amortyzacja 23,450.00 58,046.10

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

Data zatwierdzenia:2017-06-17

1,989,726.46 2,172,443.85

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

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