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na dzień 31-12-2020 r.

Rachunek wyników sponądzony zgodnie z załącznikiem do rozponądzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz' 1539 z
późn. zm')

Pozycja Wyszczególnienie
Kwota za poprzedni rok

nhrofrw
Kwota za bieżący

rok obrotowv
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1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 7 763,20 4 455,80

Składki brutto okreŚlone statutem
lt lnne orzvchodv określone Statutem 7 763,20 4 455,80

1 Pzychody z działalności statutowe1 nieodpłatnej pożytku
nubliczneoo
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,rnlłtffiił.CI' 4.455;80
2 Przychody z działalnoŚci statutowej odpłatnej poŻytku

oubliczneoo
t,

3 Pozostałe przvchodv określone statutem '!ł))|p)}|si1,l1r,,..::.l.ll1.1;.;".,.,.1..17lr.,,

B. Kosztv realizacii zadań statutowych 11 093,23 0,00

1 Koszty real rzacj i zadań statutowych działal ności
nieodołatnei ooŻvtku oubliczneqo

uuq{iią-ilb$j;l$

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalnoŚci odpłatnej
oożvtku publiczneoo

J Pozostałe kosztv realizacii zadań statutowych
c. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkośó

dodatnia lub ujemna) (A-B) -3 330,03 4 455,80
D. Kosztv administracvine 2860,74 336,00
1 ZuŻv cie materiałów i enerq ii

2 Usłuoi obce '!!'i|, ltl\y1,;^,, 
i 3,3Ę0c

J Podatki ioołatv li(tffiln$Ei[i,44

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

5 Amortvzacia
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

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkośó dodatnia lub ujemna) (c-D+E-F+G_H) -6 190,77 4119,80

J. Zyski i straty nadzwyczaine 0,00 0,00
Zvski nadzwvczaine - wielkośc dodatnia

lt Stratv nadzwvczaine - wielkoŚć uiemna ilil!,llffiii;;;;;:::::::i:,::tiill:l!!)l|!l{fi !1llĘ
K. Wynik finansowy ogółem (l+J) -6 190.77 4119,80

I Roznica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość
uiemna)

il Rożnica zwiększająca przychody roku następnego
(wielkośc dodatnia)

Data spo rządz enia'' 17 -03-2021
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