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31,12,2016
,-- ]A.

B,

AKTYWA
=;

Ałrywa trwałe. w tym:

0,00

- środki trwałe

AkĘwa obrotowe, w

,,'.,521,09

tym:.,

Zapasy

C.

D.

0,24

nalezności krótkoterminowe
Nalezne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

tJdziafu (akcie) własne
Aktvwa razem

0,0c

PAsYwA

A.

Kapitał (fundusz) własny, w tyrrł,kapitał (fu ndusz) podstawowy

B.

zobowiazania i rezerwv nazobowiazania. w tvm:

500.00
500,00
21,o9

ręzerry nazobowiązania
zob ow iązania z $llłu kredytów i poĘ czek

pasl.wa razern

PoLlsH

}lumanitamy

KRS:

ARiAN TEAM

521,09

0,0c

521.09
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RACHUNEK ZYSKOW l STRAT
dla jednostek mikro, o których mowa w ań. 3 ust, 1a pkt2 ustawy o rachunkowości,
w tym m.in. dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych,

organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, pzedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
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Dańe.za rok

Wiersz
A.

2016
Przychody podstawowej działalnościoperacyjnej i zrównane z nirni,

3 395 089,40

w tvm:

iII.

- zmjana starru produktów (zwiększenie - warlośćdodatnia, znrrriejszenie
warlośćuienrna)
Koszty podstawowej działalnościoperacyjnej
Amortyzacja
Zurycie materiałów i energii
Wlłragrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

IV.

Pozostałe koszty

C.

Pozostałe przychody i zyski, w tym:

B.
I

II.

-

0,00

3 395 089,40

615,00
1 605,84
182 937,64
3 209 930,92

- aktualaacj a wartościaktywów
D.

Pozostałe koszly i straĘ, w tym:

E.

podatek dochodowv

F.

Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), \^/ tyln:
Nadwyżka przychodów nad kosztami (warlość dodatnia)
Nadwyżka kosźów nad przychodami (wartośćujemna)

- aktualizacia wartościak§wów

I

II

l

Humanitarny
Polski
' pólrsHZespół
HUNł^lqiIAlilAN TEAM

l

(Ę§. flr)i',llii26174

j*:
(Data i podpis osoby, której powieuono prowadzenie ksią9

rachunkowych)

0,00

0.00

Pols ki 7-es pól_Hu manltelą/
Prezes

Zaaflu

Ęniesłka Dudelr

(Data i podpis kierownika,jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ Wieloosobowy, wszystkich członkóW tego organu)
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INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
FLINDACJI
P OL S KI ZF;SP OŁ HUMANITARI\IY
ZA oKREs 12.07.20t6 R. Do 31.12.2016 R.

1.ZASADY \ilYCENY
Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie rachunkowości, zĘm, że:
_
środkitrwałe umarzane są w l00% jednorazowo po ich wydaniu po uzy,tkowaniu zgodnie z
obowiązuj ącymi przepisami,

-

2.

odpisów amofiyzacyjnych dokonuje się zgodnie z opracowanym planem amortyzacyjnym.

MAJATEK TRWAŁY

Dane liczbowe dotyczące środków trwĄch:
0,00
0,00
0,00

Bilans otwarcia
Zakup

Amorfyzacia

0,00

Stan netto na 3I.12.2a16

3.MAJATEK oBRoTowY
0.00
0,24

zaoasv masazvnu
Należnościkrótkotęrminowe
Podatek dochodowy zapłacony

0,00
20,85

środki pienię^"
Rozliczenia międzyokresowę

0,00

4.ZOBoWIĄZANIA
0,00

Dostaw i usług do 12 m-cy, w tym
- zobowiazania wobec dostawców
- zobowiązańa wobec członków Zarządu

0,00
21,09

0.00
0,00

-podatek od wynagrodzerua

-ZUs
5.

RACHUNEK\ilYNIKow FUNDACJI ZA

2016
3 395 089,40

Przychód

Kosź podstawowei działalnościoperacyinei

strata lzysk bilansowy
Kosźy nię stanowiące kosztów uzyskania przychodów

Dochód do opodatkowania

Pols kl Zespół_Humanlbmy
/ ?re7esZarzdu

Yre*fuą

3 395 089,40
0,00
0.00
0"00

