
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

9,076,659.03

roku bieżącego

11,147,148.31

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 8,727,063.14 10,728,623.05

10,682,920.268,584,892.76Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan na koniec

II. Przychody z działalności gospodarczej i zrównane z nimi, w tym 
zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna

349,595.89

Pozycja Wyszczególnienie

1 2

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

A.

187,612.79254,725.90

3,099,549.47 3,992,206.04Pozostałe 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

2,319.52

94,346.46

151,816.68

6,243.24 4,046.07

3,542.48

42,820.58

137,203.66

B.

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

5,869,383.71

5,663,537.28

5,408,811.38

7,088,738.14

6,776,175.90

6,588,563.11

1,018,815.78 992,340.59

312,562.24205,846.43Koszty działalności gospodarczej3.

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

7,883.91

19,640.57

178,321.95

0.00 0.00

6,546.01

11,491.91

294,524.32

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 33,516.38 35,920.61

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 768,560.01 629,852.70

E. Podatek dochodowy 0.00 0.00

F. Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą) 2,472,231.69 3,464,478.08

Data sporządzenia:2016-06-30

Dorota Dębniak

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

Cezary Wyszyński
Anna Zielińska

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

45,702.79142,170.382.

418,525.26

MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ 
ZWIERZĄT - VIVA
03-772 WARSZAWA
UL. KAWĘCZYŃSKA 16 39
0000135274

a) Amortyzacja 40,779.98 41,979.82

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o 
rachunkowości dla mikrojednostek prowadzących działalność 
gospodarczą

Data zatwierdzenia:2016-06-30

1,249,666.15 1,562,036.66

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