
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

596,996.00

roku bieżącego

761,941.60

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 596,996.00 761,941.60

191,916.60227,807.50Przychody 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:2016-02-29

Bożena Komorowska

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

Ryszard Kowalski,Lesław Rosiński,Janusz 
Chojnowski.Jadwiga Wichrowska,Ewa Kujawa,Jarosław 
Bochenek,Leszek Gościniak,Ewa Kędzierska,Józef 
Kniazielski,Jan Romanowski,Zdzisław Sieracki,Tadeusz 
Spychalski,Tomasz Zaremba.

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

570,025.00369,188.50Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

TORUŃSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTWA 
KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ
87-100 TORUŃ
SZOSA CHEŁMIŃSKA 75 
0000067081

a) Amortyzacja 202.00 1,666.50

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

Data zatwierdzenia:2016-03-14

B.

41,322.10 9,315.76

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

596,507.60

596,507.60

271,367.65

714,493.38

714,493.38

274,153.94

440,339.44325,139.95

150,058.52 115,030.66Pozostałe 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

17,806.42

229,700.85

75,814.68

1,818.00 1,666.50

31,405.84

240,964.53

166,302.57

79,785.03 148,141.02

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 0.09 0.10

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

E. Wynik finansowy netto ogółem 488.49 47,448.32

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

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) -36,723.03 47,448.32
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