
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

1,780,026.81

roku bieżącego

1,625,236.10

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 1,780,026.81 1,625,236.10

1,611,830.201,769,325.83Przychody 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:2015-06-30

Agnieszka Bugała

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

Wojciech Dec
Piotr Marzęda
Krzysztof Jakubowski
Jolanta Bodo
Marcin Sułek

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

13,405.9010,700.98Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM 
LUBELSKICH ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH
20-076 LUBLIN
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE  53
0000009613

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.

92,245.34 22,583.93

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1,701,126.94

1,701,126.94

1,690,373.25

1,558,735.98

1,558,735.98

1,545,321.97

13,414.0110,753.69

862,785.20 972,628.46Pozostałe 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

10,753.69

0.00 0.00

0.00

0.00

13,414.01

735,342.71 550,109.58

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 1,999.92 13,809.61

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 73,991.79 63,888.52

E. Wynik finansowy netto ogółem 6,908.00 16,421.21

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 6,908.00 16,421.21

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