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o RACHUNEK WYNIKÓW 

sporządzony za okres 01-01-2012 do 31-12-2012 

jednostka obliczeniowa: 

\%IeISZ W. yszczego ł nieme Dane za rok 
2011 2012 

A. Przychody z dzia łalności statutowej 46773,02 57 717,15 

I. Składki brutto okre ślone statutem 540,00 580,00 

II. Inne przychody okreś lone statutem 46 233,02 57 137,15 

B. Koszty realizacji zada ń  statutowych 61 352,67 49 816,26 

C. Wynik fmansowy na dzia łalności statutowej (wielko ść  dodatnia lub ujemna) (A - B)  -14579,65 7 900,89 

D. Koszty administracyjne: 

1. Zużycie materia łów i energii 

2. Usługi obce 

3. Podatki i opłaty 

4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spo łeczne i inne świadczenia 

5. Amortyzacja 

6. Pozostałe 

E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) 

F. Pozosta łe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 

G. Przychody finansowe 

H. Koszty finansowe 

I. Wynik finansowy brutto na ca łoksztalcie dzia ł alno ści (wielkość  dodatnia lub 
ujemna) (C-D+ E - F+G - I-I) -14579,65 7900,89 

J. Zyski i straty nadzwyczajne 

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość  dodatnia 

IL Straty nadzwyczajne - wielko ść  ujemna 

K. Wynik finansowy ogó łem(! + J)  -14579,65 7 900.89 

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość  ujemna) -14 579,6 

II. Różnica zwiększająca przychody roku nast ępnego (wielkość  dodatnia) 7900,89 
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