
Rachunek zysków i strat

za okres 2021-01-01 do 2021-12-31

poprzedni rok

2 382 533,09

bieżący rok

2 676 197,59

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 2 336 088,59 2 618 833,69

2 618 833,692 336 088,59Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan za

II. Przychody z działalności gospodarczej i zrównane z nimi, w tym 
zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna

46 444,50

Pozycja Wyszczególnienie

1 2

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

A.

0,000,00

398 689,43 479 973,85Pozostałe koszty

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego2.

d)

b) Zużycie materiałów i energii

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

a)
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Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty
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B.

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

2 398 005,60

2 348 583,12

2 348 583,12

2 720 045,79

2 651 326,80

2 651 326,80

1 670 934,66 1 912 738,79

68 718,9949 422,48Koszty działalności gospodarczej3.

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

30 430,86

7 584,27

6 225,47

5 181,88 5 181,88

1 660,73

15 278,86

46 597,52

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 33 756,59 97 943,92

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 137,59 31 958,02

E. Podatek dochodowy 902,00 2 665,00

F. Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą) 17 244,49 19 472,70

Data sporządzenia:2022-04-01

Jerzy Bodzek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Justyna Poloczek-Soboń

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy

0,000,002.

57 363,90
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a) Amortyzacja 14 245,85 13 174,18

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o 
rachunkowości dla mikrojednostek prowadzących działalność 
gospodarczą

Data zatwierdzenia:2022-06-24

264 713,18 245 439,98

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)
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