
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

20 822 475,71

roku bieżącego

21 058 777,75

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 20 822 475,71 21 058 777,75

20 053 143,1319 848 936,83Przychody 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:2016-06-12

Elżbieta Wdziękońska

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

Stanisława Barbara Kuczałek
Mikołaj Jednacz
Elżbieta Wdziękońska

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

1 005 634,62973 538,88Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

SPOŁECZNO - OŚWIATOWE 
STOWARZYSZENIE POMOCY 
POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM 
"EDUKATOR"
18-400 ŁOMŻA
WOJSKA POLSKIEGO 29 A 
0000048046

a) Amortyzacja 0,00 100 985,14

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

Data zatwierdzenia:2016-06-17

B.

0,00 1 636 472,78

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

20 822 475,71

20 822 475,71

19 848 936,83

20 707 603,88

20 707 603,88

19 701 969,26

1 005 634,62973 538,88

19 848 936,83 2 457 168,21Pozostałe 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

91 770,27

694 566,57

173 047,43

14 154,61 0,00

0,00

0,00

1 005 634,62

0,00 15 507 343,13

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 1 998 353,16 1 162 135,41

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 1 998 353,16 1 513 309,28

E. Wynik finansowy netto ogółem 0,00 0,00

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 0,00 0,00

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0,00 -9 521,07
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