
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

150,724.79

roku bieżącego

1,064,018.68

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 150,724.79 1,064,018.68

1,064,018.68150,724.79Przychody 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:2015-03-25

Małgorzata Wojciechowska

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

Alicja Jankiewicz- Prezes
Zofia Brzozowska - Wice prezes
Adam Orzeł - Wice prezes
Maria Król - Sekretarz
Wanda Kociuba - Skarbnik

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

0.000.00Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

LUBELSKIE FORUM ORGANIZACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - SEJMIK 
WOJEWÓDZKI
20-068 LUBLIN
LESZCZYŃSKIEGO 23 
0000012639

a) Amortyzacja 0.00 0.00

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

Data zatwierdzenia:

B.

0.00 0.00

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

142,789.62

142,789.62

142,789.62

926,110.61

926,110.61

926,110.61

0.000.00

142,789.62 926,110.61Pozostałe 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

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

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

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 25,859.98 0.00

E. Wynik finansowy netto ogółem -17,924.81 137,908.07

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

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

Druk: MPiPS strona 1 z 1


