
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

95,115.98

roku bieżącego

104,449.08

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 85,301.49 102,171.74

100,221.7482,601.49Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan na koniec

II. Przychody z działalności gospodarczej i zrównane z nimi, w tym 
zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna

9,814.49

Pozycja Wyszczególnienie

1 2

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

A.

4,801.003,824.91

54,153.03 62,005.90Pozostałe 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

3,824.91

0.00 0.00

0.00

0.00

4,801.00

B.

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

93,189.24

85,261.85

81,436.94

98,222.48

98,222.48

93,421.48

12,365.80 14,181.80

0.007,927.39Koszty działalności gospodarczej3.

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

1,998.36

965.93

4,963.10

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 2.59 2.38

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 0.00 0.81

E. Podatek dochodowy 359.00 0.00

F. Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą) 1,570.33 6,228.17

Data sporządzenia:2016-07-04

Maria Koguciuk

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

Tadeusz Boniecki-Prezes Zarządu          Bożena Kudaruk -
Wiceprezes Zarządu Członkowie Zarządu:                            
ks.Józef Piłat                                           Anna Pasieczna     
                          Elżbieta Studnicka-Suwała                   
Jerzy Masłowski

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

1,950.002,700.002.

2,277.34

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE IM. 
KS. KAN. KAZIMIERZA MALINOWSKIEGO
22-100 CHEŁM
LWOWSKA 12 4
0000342853

a) Amortyzacja 0.00 0.00

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o 
rachunkowości dla mikrojednostek prowadzących działalność 
gospodarczą

Data zatwierdzenia:

14,918.11 17,233.78

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