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Pozycja Wyszczególnienie
Kwota za popŻedni rok
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1 2 3 4
A. Przvchodv z działal ności statutowei { 154 099.88 1 {75 007,70

I Składki brutto określone statutem :;nwY Oit
il lnne pzvchodv określone statutem 1 154 024,88 I 174 942,70
1 Pzychody z działalnoŚci statutowej nieodpłatnej pozytku

oubliczneoo 'tffi!,i',',irW,#li;ffi
lil!.l=€,ĘśiLliiL(
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2 Pzychody z działalnoŚci statutowej odpłatnej pozytku
oubliczneoo łlilłillttlffiffiilffi

3 Pozostałe pzvchodv okreŚlone statutem xllllilllillliiiŃ..=.ą.=..=1....s] l

B. Kosztv realizacii zadań statutowvch 671 157.0S 764 838.66
1 Koszty r ealizaĄi zadan stat u towych dzi ała l n ości

nieodpłatnei pozvtku publiczneqo
2 Koszty real izacj i zadan statutowych działa l ności od płatnej

poŻvtku publiczneoo
3 Pozostałe kosztv realizaci i zadań statutovwch ,f,!.!il;;;.;r,:ffilllllllllllllttttiilj:-;...;;;?ffiJ

c. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość
dodatnia lub uiemna) (A-B) 482942,82 410 369.04

D. Koszty administracyjne 151 850.38 12Ą194,41
1 ZuŻvcie materiałów i eneroii *;'" ...,.,:'tS 8S0#W
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2 Usłuoi obce '!!:Wil.łłiiłtrg! }:j6g
3 Podatki ioołatv
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne

świadczenia
5 Amońvzacia "::;{źAi|łil|||iśa;ś:;:-|:::ruW|i|ft Ś
o Pozostałe !lllł!l|ś|iiiliiii:.,.,.:::ł::#W#"i t Źrlllllllil,i=ffidB
E. Pozostałe przvchodv (nie wvmienione w oozvcii A i G) ifilil!|||||il.|||:|::;;;;;iiffi}ln#ł

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

t5. Przychodv finansowe |i|i:::;i,:;i11łWE'!4l, łlllllllllllllliil:==.źaEiffift s.:g4
H. Kosztv finansowe i'lliiii,i#oź.. !!ł6Jill

t. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (c_D+E_F+G-H} 3571ź7.34 30s 703.87

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I Zvski nadzwvczaine - wielkość dodatnia |ilłn[Ż|:i:.:'.::.ijjł/ffi/jll::::|:)iłrl]li.

lt Stratv nadzwvczaine - wielkość uiemna łlliliiffils.=:=iĘillllllllL

K. Wynik finansowy ogółem (l+J) 3571t7_54 309 703,87
I Róznica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość

uiemna)
il Róznica zwiększająca pzychody roku następnego

(wielkośó dodatnia)
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