
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

1,004,883.92

roku bieżącego

1,457,419.28

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 1,004,883.92 1,457,419.28

1,212,523.00875,635.68Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan na koniecPozycja Wyszczególnienie

1 2

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

A.

Data sporządzenia:2017-07-11

ELŻBIETA GAJEWSKA

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

KATARZYNA MINCZYKOWSKA-TARGOWSKA
MICHAŁ TARGOWSKI
MIRA KOWALCZYKIWEICZ-BRYCHT

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

244,896.28129,248.24Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

"DOROTKOWO" FUNDACJA NA RZECZ 
DOROTY TARGOWSKIEJ I JEJ PRZYJACIÓŁ
87-100 TORUŃ
UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 254/258 
0000344871

a) Amortyzacja 0.00 0.00

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o 
rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności 
gospodarczej

Data zatwierdzenia:

B.

22,658.13 0.00

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

905,709.44

905,709.44

723,357.49

1,483,033.22

1,483,033.22

1,247,411.87

235,621.35182,351.95

147,951.24 22,102.04Pozostałe 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

18,654.33

43,186.34

120,511.28

0.00 0.00

4,284.75

136,440.32

94,896.28

552,748.12 1,225,309.83

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 0.00 15.00

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 0.00 0.00

E. Wynik finansowy netto ogółem 99,174.48 -25,598.94

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 0.00 0.00

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0.00 0.00
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