
Rachunek zysków i strat

za okres 2018-01-01 do 2018-12-31

roku poprzedniego

1 244 193,82

roku bieżącego

1 925 826,83

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 1 119 719,90 1 861 719,97

1 861 719,971 119 719,90Przychody 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

124 473,92

Pozycja Wyszczególnienie

1 2

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

A.

0,000,00

201 717,11 356 505,31Pozostałe 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

0,00

0,00

B.

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1 251 714,73

1 119 719,90

1 119 719,90

1 871 492,70

1 807 330,65

1 807 330,65

782 840,72 1 032 656,11

64 162,05131 994,83Koszty działalności gospodarczej3.

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

15 370,72

95 714,90

10 824,81

10 084,40 7 717,73

3 263,93

48 750,12

4 430,27

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 95 790,00 34 510,41

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 74 134,42 22 548,47

E. Podatek dochodowy 1 118,00 1 420,00

F. Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą) 13 016,67 64 876,07

Data sporządzenia:2019-02-26

Jerzy Bodzek

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

Justyna Wiktoria Poloczek-Soboń

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

0,000,002.

64 106,86

WTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
41-500 CHORZÓW
UL. ŚW. PIOTRA 9 
0000404394

a) Amortyzacja 0,00 63 057,39

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

Data zatwierdzenia:2019-06-25

135 162,07 355 111,84

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

Druk: NIW-CRSO strona 1 z 1


