
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

2,343,769.10

roku bieżącego

2,510,746.06

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 2,343,769.10 2,510,746.06

692,649.35640,067.90Przychody 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:2016-03-10

Jolanta Trytek

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

Józef Gwiżdż - Prezes Towarzystwa          
                  
Sylwester Gostek - Z-ca 

Ryszard Kuczyński - Sekretarz  
                               
Aneta Ryba - Skarbnik

Janina Budzyn - Członek

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

1,818,096.711,703,701.20Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

SAMARYTAŃSKIE TOWARZYSTWO IM. JANA 
PAWŁA II W ZAKLICZYNIE
32-840 ZAKLICZYN
GRABINA 11 
0000045985

a) Amortyzacja 15,050.27 16,956.63

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

Data zatwierdzenia:

B.

30,462.94 15,464.67

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1,873,140.83

1,873,140.83

49,942.66

1,955,199.31

1,955,199.31

49,123.80

1,906,075.511,823,198.17

4,429.45 11,902.50Pozostałe 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

359,927.61

1,302,694.75

120,311.79

40,264.02 46,219.09

411,482.56

1,329,062.68

119,311.18

0.00 4,800.00

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 19,820.01 2,527.58

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 123.91 65.47

E. Wynik finansowy netto ogółem 490,324.37 558,008.86

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 490,324.37 558,008.86

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