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Fundacja Niezalężnego Życia Osób Niepełnosprawnych HUSSAR
(Nazwa jednostki)

Rachunek wyników

REGON: 320578263
(Numer statystyczny)

na dzień 31.12.2013
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rotporzedzenie Ministra Finansów z 15.112001 (OZ U 137poz.

1539 z późn. zm.)

F.

Pozycja Wyszczególnienie
Kwota za poprzedni rok Kwota za bieżący

obrotowv rok obrotowv

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku ..': i .., .5U •.... (/ ...•.,... ~j-.-::
1-----1publicznego w tym).) ,..

a) darowizny" ";';';;'-

t---2--;~~b~I~~a~~~.;~~i~~~~~~~i statutowej odpłatnej pożytku i::: ~< <:' .•.:•••••:3.••1:0S.50·
PU ICZneyO ,....,.........•... ;:.. ...,

3 Pozostałe przychody określone statutem w tym: ~ .....: .: ..... : ..

1 2 3 4
A. Przychody z działalności statutowej 18559,52 20816,10
L Składki brutto określone statutem 1/··):.: .·...i:.. .-;

II. Inne przychody określone statutem 18559.52 20816,10

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności :'.:•..•. ..:.,:...:::,:.--:y,.""' c :: 7.·.·.····
nieodpłatnej pożytku PUbliCZnegoi)"Y:' -1n-it~-l,)

D. Koszty administracyjne
1 Zużycie materiałów i eneraii
2 Usłuqi obce
3 Podatki i opłaty
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne

świadczenia
5 Amortyzacja
6 Pozostałe
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A iG)

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B. D i H)
G. Przychody finansowe

b)wynik finansowy z lat ubiegłych ···,·):t~}aZ;27>: .:····.·1'6541;60
B. Koszty realizacji zadań statutowych 1 036,32

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej .'.'.":,.,.':L// \ .<
pożytku publicznego):/) .·i

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych :.', ..•. ,. I

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość I

dodatnia lub ujemna) (A-B)

I:·: ':. / ; .":'..•.: :'} '··::.i< ..../ •.

18559,52 19779,78
2 078,49 4 346,19

H. Koszty finansowe

I,·,·· ·C.,;· .•.•,c ':"CS5l11'l$: ~2o.46~58
1\:. '.\'/: .'., .•;.. :'::;. ,.:,:..-: .:'..:.:'.·a1:,ifbU:'·

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 16541,60

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia .....

II. Straty nadzwvczaine - wielkość ujemna
K. Wynik finansowy ogółem (ł+J)
I. IRóżnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość

ujemna)
II.

!
Różnica zwiększająca przychody roku następnego
I(wielkość dodatnia) •
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Data sporządzenia: Tomasz Rabińsl."i

31.01,2014
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16541,60 15482,85

·15482,85
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