
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

4,886,041.97

roku bieżącego

4,671,882.28

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 4,886,041.97 4,671,882.28

4,365,081.884,886,041.97Przychody 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:2015-06-19

Anna Michalak

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

Dorota Hedwig,
Andrzej Pogorzelski,
Waldemar Majek,
Olena Krawczuk-Chojnacka,
Anna Kobyłecka,
Maria Gwadera,
Jacek Juszczyński,
Marcin Kostecki.

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

306,800.400.00Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z 
MUKOWISCYDOZĄ
34-700 RABKA-ZDRÓJ
PROF. JANA RUDNIKA 3B 
0000064892

a) Amortyzacja 45,303.87 29,528.75

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

Data zatwierdzenia:2015-07-12

B.

2,290,127.25 2,332,357.79

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

4,703,153.99

4,703,153.99

4,703,153.99

4,332,449.93

4,332,449.93

3,999,090.86

333,359.070.00

1,629,195.20 1,049,352.06Pozostałe 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

300,763.52

15,441.22

17,154.33

738,527.67 587,852.26

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 302,678.60 296,557.16

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 24,108.14 17,821.84

E. Wynik finansowy netto ogółem 461,458.44 618,167.67

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 461,351.44 617,726.67

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