
Rachunek zysków i strat

za okres 2014-01-01 do 2014-12-31

roku poprzedniego

3,049,293.29

roku bieżącego

4,153,525.99

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 3,049,293.29 4,153,525.99

4,136,896.353,034,623.79Przychody 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:2015-06-22

Marianna Więciorska

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

Jerzy Szrejner - Przewodniczący Rady Oddziału
    Leszek Wyrwas - Wiceprzewodniczący Rady Oddziału
    Katarzyna Gołombiewska - Skarbnik
    Ilona Biernat - Sekretarz
    Andrzej Adach - Członek
    Leszek Jędrusiński - Członek
    Halina Mikołajczyk - Członek

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

16,629.6414,669.50Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA 
ROZSIANEGO - ODDZIAŁ   ŁÓDŹ
92-338 ŁÓDŹ
PRZYBYSZEWSKIEGO 255/267 
0000049771

a) Amortyzacja 0.00 28,563.54

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

Data zatwierdzenia:

B.

0.00 1,797.98

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

2,941,831.32

2,941,831.32

2,930,540.84

3,977,359.85

3,977,359.85

3,962,288.87

15,070.9811,290.48

1,892,677.55 3,892,175.49Pozostałe 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

700.04

10,590.44

0.00 0.00

0.00

0.00

15,070.98

1,037,863.29 39,751.86

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 0.00 20,958.31

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 7,564.41 35,781.11

E. Wynik finansowy netto ogółem 99,897.56 161,343.34

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 0.00 0.00

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