
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

2,518,656.71

roku bieżącego

1,648,994.96

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 2,518,656.71 1,648,994.96

1,624,144.962,518,656.71Przychody 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:2016-03-30

IMCG sp. z o.o.
Anna Bombała - Prezes Zarządu
Monika Krupa - Główna Księgowa

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

Piotr Bystrianin - Prezes Zarządu
Kalina Czwarnóg - Członek Zarządu
Beata Putkowska  - Członek Zarządu
Justyna Szatan  - Członek Zarządu

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

24,850.000.00Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

FUNDACJA "OCALENIE"
00-553 WARSZAWA
UL. KOSZYKOWA 24 1
0000030279

a) Amortyzacja 3,902.11 0.00

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

Data zatwierdzenia:

B.

58,670.78 50,296.27

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1,751,818.30

1,751,818.30

1,751,818.30

1,810,559.58

1,810,559.58

1,785,709.58

24,850.000.00

386,314.52 480,836.07Pozostałe 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

20,405.86

4,444.14

1,302,930.89 1,254,577.24

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 122,938.69 148,859.72

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 321,211.65 48,988.53

E. Wynik finansowy netto ogółem 568,565.45 -61,693.43

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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