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Rachunek wynikow sporzqdzony zgodnie z zalqcznikiem do rozporzadzenia Ministra Finansow z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539

z pozn. zm.)
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Wyszczegolnienie

2
Przychody z dziatalnosci statutowej
Sktadki brutto okreslone statutem
Inne przychody okreslone statutem
Przychody z dziatalnosci statutowej nieodptatnej pozytku
publicznego
Przychody z dziatalnosci statutowej odptatnej pozytku
publicznego
Pozostate przychody okreslone statutem
Koszty realizacji zadah statutowych
Koszty realizacji zadah statutowych dziatalnosci
nieodptatnej pozytku publicznego
Koszty realizacji zadah statutowych dziatalnosci odptatnej
pozytku publicznego
Pozostate koszty realizacji zadari statutowych
Wynik finansowy na dziatalnosci statutowej (wieikosc
dodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Zuzycie materiatow i energii
Ustugi obce
Podatki i optaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoteczne i inne
swiadczenia
Amortyzacja
Pozostate
Pozostate przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

Pozostate koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na catoksztatcie dziatalnosci
(wieikosc dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wieikosc dodatnia
Straty nadzwyczajne - wieikosc ujemna
Wynik finansowy ogotem (I+J)
Roznica zwi^kszaj^ca koszty roku nastQpnego (wieikosc
ujemna)
Roznica zwi^kszajqca przychody roku nast^pnego
(wieikosc dodatnia)

Kwota za poprzedni rok
obrotowy
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Kwota za biezqcy
rok obrotowy
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Data sporzqdzenia: Podpisy


