
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

433,357.48

roku bieżącego

477,355.02

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 433,357.48 477,355.02

132,226.9674,830.24Przychody 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:2015-06-23

Małgorzata Kapułka

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

Krystyna Krzyżanowska- prezes
Wojciech Chmura - z-ca prezesa
Robert Opoka - z-ca prezesa
Ewelina Krupa członek zarządu

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

345,128.06358,527.24Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

NOWOSĄDECKIE TOWARZYSTWO POMOCY 
IM. ŚW. BRATA ALBERTA W NOWYM SĄCZU
33-300 NOWY SĄCZ
SZWEDZKA 18 
0000059484

a) Amortyzacja 16,102.72 20,381.12

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

Data zatwierdzenia:

B.

139,300.08 192,199.04

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

906,362.61

906,362.61

549,154.04

987,434.16

987,434.16

631,437.43

355,996.73357,208.57

171,094.23 214,392.38Pozostałe 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

189,663.03

114,110.67

33,217.68

20,217.19 20,895.06

190,872.38

121,620.39

22,608.90

222,657.01 204,464.89

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 1,040,058.07 1,079,084.48

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 377,562.65 359,182.18

E. Wynik finansowy netto ogółem 189,490.29 209,823.16

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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