
Nazwa jednostki: Stowarzyszenie Aktywności fizycznej i Artystycznej "AFART"

Adres:             ul. Wiśniowa 9/24

           43-303 Bielsko-Biała

1 2 3 4

A.

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, 

w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 

zmniejszenie – wartość ujemna)

85 455,95 zł           64 813,17 zł           

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 85 455,95 zł         64 813,17 zł         
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 19 235,87 zł           14 498,17 zł           

2.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 

stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 

wartość ujemna)

66 220,08 zł           50 315,00 zł           

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 85 375,16 zł           63 098,97 zł           

I. Koszty działalności pożytku publicznego 85 375,16 zł           63 098,97 zł           

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 47 290,81 zł         34 155,11 zł         

a) Amortyzacja -  zł                     -  zł                     
b) Zużycie materiałów i energii 317,78 zł              232,68 zł              
c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 400,00 zł           5 000,00 zł           
d) Pozostałe koszty 39 573,03 zł         28 922,43 zł         

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 38 084,35 zł         28 943,86 zł         

a) Amortyzacja -  zł                     -  zł                     

b) Zużycie materiałów i energii 5 195,19 zł           4 146,60 zł           
c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 360,00 zł           5 800,00 zł           
d) Pozostałe koszty 27 529,16 zł         18 997,26 zł         
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 13,18 zł                  8,38 zł                    

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

E. Wynik finansowy netto ogółem 93,97 zł                  1 722,58 zł             

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 93,97 zł                 1 722,58 zł

J. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) -  zł                     -  zł                     

Bielsko-Biała; 31 marca 2017 r.

……………………..

Data sporządzenia

..........................................................

Podpisy

za okres od   01.01.2016   do   31.12.2016

Rachunek zysków i strat

Pozycja Wyszczególnienie
  Kwota za rok 

poprzedni  

  Kwota za rok 

bieżący  

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących 

działalności gospodarczej


