
Rachunek zysków i strat

za okres 2016-01-01 do 2016-12-31

roku poprzedniego

313,051.37

roku bieżącego

238,100.14

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 313,051.37 238,100.14

223,174.34299,868.87Przychody 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:2017-03-30

mgr Ryszard T. ŁAMASZ - Kierownik Biura PWIN
mgr inż. Rafał KULIŃCZAK - Starszy księgowy

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

Dr Stanisław STĘPIEŃ - Prezes Zarządu PWIN
gr inż. Aleksander KOLAŃCZUK - Wiceprezes
dr Anna SICIAK - Sekretarz

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

14,925.8013,182.50Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

POŁUDNIOWO-WSCHODNI INSTYTUT 
NAUKOWY
37-700 PRZEMYŚL
GRODZKA 3 
0000168339

a) Amortyzacja 3,447.72 1,901.95

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

Data zatwierdzenia:2017-06-29

B.

4,942.36 4,453.50

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

316,278.15

316,278.15

113,314.05

242,493.26

242,493.26

93,332.17

149,161.09202,964.10

26,736.96 21,393.95Pozostałe 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

8,863.11

140,214.45

47,947.30

5,939.24 5,656.60

5,668.08

102,531.70

35,304.71

78,187.01 65,582.77

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 66,282.05 35,060.01

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 25,409.59 17,214.75

E. Wynik finansowy netto ogółem 37,645.68 13,452.14

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 37,645.68 13,452.14

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0.00 0.00
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