
.............................................. REGON:

                   (Nazwa jednostki) (Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzie  ........................

Rachunek wyników sporz dzony zgodnie z za cznikiem do rozporz dzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137, poz.1539 z pó n. zm.)

Pozycja Wyszczególnienie
 Kwota za poprzedni 

rok obrotowy

 Kwota za bie cy rok 

obrotowy

1 2 3 4

A. Przychody z dzia alno ci statutowej

I. Sk adki brutto okre lone statutem

II. Inne przychody okre lone statutem

1 Przychody z dzia alno ci statutowej nieodp atnej po ytku

publicznego

2 Przychody z dzia alno ci statutowej odp atnej po ytku

publicznego

3 Pozosta e przychody okre lone statutem

B. Koszty realizacji zada  statutowych

1 Koszty realizacji zada  statutowych dzia alno ci nieodp atnej

po ytku publicznego

2 Koszty realizacji zada  statutowych dzia alno ci odp atnej

po ytku publicznego

3 Pozosta e koszty realizacji zada  statutowych

C. Wynik finansowy na dzia alno ci statutowej (wielko

dodatnia lub ujemna) (A-B)

D. Koszty administracyjne

1 Zu ycie materia ów i energii

2 Us ugi obce

3 Podatki i op aty

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spo eczne i inne 

wiadczenia

5 Amortyzacja

6 Pozosta e

E. Pozosta e przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

F. Pozosta e koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)

G. Przychody finansowe

H. Koszty finansowe

I. Wynik finansowy brutto na ca okszta cie dzia alno ci

(wielko  dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

J. Zyski i straty nadzwyczajne

I. Zyski nadzwyczajne - wielko  dodatnia

II. Straty nadzwyczajne - wielko  ujemna

K. Wynik finansowy ogó em (I+J)

I. Ró nica zwi kszaj ca koszty roku nast pnego (wielko

ujemna)

II. Ró nica zwi kszaj ca przychody roku nast pnego (wielko

dodatnia)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data sporz dzenia: Podpisy

240824809

31.12.2015

259.535,02 282.636,90

20.988,00 24.075,00

238.547,02 258.561,90

160.895,00 248.862,00

77.652,02 9.699,90

252.334,22 276.007,53

10.699,43 16.030,70

160.944,31 249.272,55

80.690,48 10.704,28

7.200,80 6.629,37

20.215,74 15.327,47
6.227,70 7.596,00

7.795,44 5.346,30

795,00

5.397,60 2.385,17

0,48

100,00

15,63 1,85

(13.130,09) (8.699,95)

0,00 0,00

(13.130,09) (8.699,95)

13.130,09 8.699,95

01.03.2016 r.


