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                   (Nazwa jednostki) (Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień ........................

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137, poz.1539 z późn. zm.)

Pozycja Wyszczególnienie
 Kwota za poprzedni 

rok obrotowy 
 Kwota za bieżący rok 

obrotowy 

1 2 3 4
A. Przychody z działalności statutowej
I. Składki brutto określone statutem
II. Inne przychody określone statutem
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku 

publicznego
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku 

publicznego
3 Pozostałe przychody określone statutem
B. Koszty realizacji zadań statutowych
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej 

pożytku publicznego
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 

pożytku publicznego
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość 

dodatnia lub ujemna) (A-B)
D. Koszty administracyjne
1 Zużycie materiałów i energii
2 Us ugi obce
3 Podatki i opłaty
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia
5 Amortyzacja
6 Pozostałe
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w 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)
J. Zyski i straty nadzwyczajne
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość 

ujemna)
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość 

dodatnia)
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Data sporządzenia: Podpisy


	Rachunek_wyników

	data_3: 
	AA: 12864.29
	AAI: 2145
	AAII: 10719.29
	AAIII: 10719.29
	AAIV: 
	AAV: 
	BA: 16845.47
	BAI: 16845.47
	BAII: 
	BAIII: 
	CA: -3981.1800000000003
	DA: 4214.04
	DAI: 1401.82
	DAII: 653.2
	DAIII: 28
	DAIIIa: 131.09
	EA: 16976.43
	EAIII: 119
	EAIV: 
	data_4: 
	BAA: 13808.7
	BAAI: 2415
	BAAII: 11393.7
	BAAIII: 11393.7
	BAAIV: 
	BAAV: 
	BBA: 12274.39
	BBAI: 12274.39
	BBAII: 
	BBAIII: 
	BCA: 1534.3100000000013
	BDA: 1224.46
	BDAI: 369.25
	BDAII: 810.21
	BDAIII: 45
	BDAIIIa: 
	BEA: 8900.12
	BEAIII: 
	BEAIV: 
	koniec1: 10 marzec 2016 r. 
	DAIIIb: 1999.93
	BDAIIIb: 
	DAIIIc: 
	BDAIIIc: 
	Tekst1: Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych
	Tekst2: 340389032
	Tekst3:  31 grudnia 2015 r. 
	FA: 
	BFA: 360
	GA: 
	BGA: 8.89
	HA: 0.09
	BHA: 0.16
	IA: 8781.119999999999
	BIA: 8858.7
	JA: 119
	BJA: 0
	KA: 8900.12
	BKA: 8858.7
	KAI: 
	KAII: 8900.12
	BKAI: 
	BKAII: 8858.7
	Przycisk2: 
	Przycisk1: 
	Przycisk0: 


