
Rachunek zysków i strat

za okres 2015-01-01 do 2014-12-31

poprzedni rok

190 238,04

bieżący rok

252 644,53

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 190 238,04 252 644,53

245 084,53183 098,04Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan zaPozycja 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:2016-03-30

Elżbieta Stefaniak

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

1) Marek Dewódzki 
2) Marcin Bajor 
3) Marek Kamiński 
4) Anna Kępa 
5) Artur Bajor 
6) Piotr Bajor 
7) Jacek Gęsiarz 
8) Piotr Ujma 
9) Andrzej Wójcik

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

7 560,007 140,00Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

LUDOWY KLUB SPORTOWY "WARTA"
42-244 MSTÓW
SPORTOWA 1 
0000085771

a) Amortyzacja 75 124,27 81 076,56

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

Data zatwierdzenia:2016-06-24

B.

13 317,43 28 038,01

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

226 333,94

226 333,94

219 098,94

273 690,52

273 690,52

265 943,97

7 746,557 235,00

58 732,41 75 659,62Pozostałe 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

7 235,00

0,00 0,00

0,00

0,00

7 746,55

71 924,83 81 169,78

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 26 418,32 12 652,55

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 26,21 229,65

E. Wynik finansowy netto ogółem -9 703,79 -8 623,09

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

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) -9 703,79 -8 623,09
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