
 

...........................................                                                          REGON: 320327466 

(Nazwa jednostki) 

 

Rachunek wyników - zbiorczo 
                                                                                                     na dzień 31 grudnia 2011 roku 

 
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz.U.137 poz.1539 z póź.zmn.) 

 

Pozycja Wyszczególnienie 
Kwota za poprzedni rok Kwota za bieżący rok 

2010 2011 
 

1. 2. 3. 4. 

A. Przychody z działalności statutowej 2.339.874,01 2.551.289,45 

I. Składki brutto okrerślone statutem 980,00 900,00 

II. Inne przychody określone statutem 2.338.894,01 2.550.389,45 

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego  ----- ----- 

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 2.332.674,36 2.434.119,31 

3 Pozostałe przychody okreslone statutem 6.219,65 116.270,14 

B. Koszty realizacji zadań statutowych 2.393.776,26 2.535.340,05 

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego  ----- ----- 

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 2.387.152,88 2.417.018,42 

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 6.623,38 118.321,63 

C. Wynik finansowy na działalności statutowej 

(wielkość dodatnia lub ujemna)   (A-B) 

-53.902,25 15.949,40 

D. Koszty administracyjne ----- ----- 

1 Zuzycia materiałów i energii ------ ----- 

2 Usługi obce ----- ----- 

3 Podatki i opłaty ----- ----- 

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ----- ----- 

5 Amortyzacja ----- ----- 

6 Pozostałe ----- ----- 

E. Pozostałe przychody ( nie wymienionew pozycji A i G) ----- ----- 

F. Pozostałe koszty (nie wymienione w  poz. B,D i H) ----- ----- 

G. Przychody finansowe ----- ----- 

H. Koszty finansowe ----- ----- 

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość 

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

-53.902,25 15.949,40 

J Zyski i straty nadzwyczajne ----- ----- 

I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia ----- ----- 

II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna ----- ----- 

K. Wynik finansowy ogółem (I+J) -53.902,25 15.949,40 

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) ----- ----- 

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)  ----- ----- 

  
                                                                         Podpisy Zarządu: 

                                                                       Przewodniczaca – Anna Bała 

 Data sporządzenia : 23.03.2012                                                    Z-ca Przewodniczacej – Ewa Baraniecka 

                                                                                 Skarbnik – Wioleta Kwaśniewska   
                                                                                  Sekretarz – Agnieszka Szczepańska 

                                                                Członek  – Halina Zych 


