
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

3,196,611.11

roku bieżącego

3,110,904.81

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 3,196,611.11 3,110,904.81

3,078,492.213,173,841.11Przychody 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:2015-03-31

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o., Poznań

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

Aleksandra Pilimon
Ewa Kurczak-Wawrowska
Magdalena Arnt
Aldona Gryczka-Beszterda
Dorota Iwanowska
Katarzyna Glema

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

32,412.6022,770.00Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE 
ZŁOŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
"POTRAFIĘ WIĘCEJ"
61-612 POZNAŃ
RUBIEŻ 46 E
0000241411

a) Amortyzacja 35,807.37 18,406.58

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

Data zatwierdzenia:

B.

50,926.43 122,398.81

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1,384,856.45

1,384,856.45

1,305,596.06

1,433,686.46

1,433,686.46

1,387,573.85

46,112.6179,260.39

844,530.95 773,033.19Pozostałe 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

10,608.07

16,650.00

52,002.32

0.00 0.00

0.00

10,450.00

35,662.61

374,331.31 473,735.27

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 75,188.26 35,690.25

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 111,116.30 132,108.77

E. Wynik finansowy netto ogółem 1,775,826.62 1,580,799.83

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 1,775,826.62 1,580,791.83

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