
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

405,908.36

roku bieżącego

791,628.33

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 144,847.00 294,483.43

294,483.43144,847.00Przychody 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

261,061.36

Pozycja Wyszczególnienie

1 2

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

A.

0.000.00

42,434.49 113,674.16Pozostałe 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

0.00

0.00

0.00

B.

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

358,496.95

163,306.36

163,306.36

993,873.05

378,766.39

378,766.39

81,989.49 248,351.84

615,106.66195,190.59Koszty działalności gospodarczej3.

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

12,529.14

56,450.64

126,210.81

0.00 1,473.88

68,388.04

217,122.71

328,122.03

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 1.47 44,353.97

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 19.51 11,081.96

E. Podatek dochodowy 0.00 0.00

F. Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą) 47,393.37 -168,972.71

Data sporządzenia:2016-03-31

Katarzyna Pomorska

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

Agata Rozumek
Kamila Nems

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

0.000.002.

497,144.90

FUNDACJA MOZAIKA
42-218 CZĘSTOCHOWA
STAROPOLSKA 1 
0000470298

a) Amortyzacja 0.00 140.32

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

Data zatwierdzenia:2016-06-30

38,882.38 16,600.07

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