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Pozycja Wyszczególnienie
Kwota za poprzedni

rok obrotowy
Kwota za bieżący rok

obrotołlłv

201 5 201 6
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej =.,' .ii].E .. iił:t*;
.1i i€t

I składki brutto określone statutem 0,00 0,00

tl" l nne p rzychody okreslone statutern ]1,4§.]

1 Pzychocy z działalności statutowej nieodpłatnej pozytku
publiczneqo

) Pzychody z działalności statutolvej odpłatnej pozytku

Dubliczneoo
J Pozostałe przychody określon e statutem 31 175,00 23140,00

B. kosztv realizacji zadań statutowych :.iiiu1śfii-+.,.,Yfi##ig:r lrŹli,...=].:iii,le .i

1 Koszty real iza0j i Zada ń statutowych działal nosci n ieod płatnej
pozytku pubiicznego

2 Koszty real izacj i zadań statutowych działal ności od ołatnej
pozytku publiczneqo

,J Pozostałe koszty real izacj i zad a ń statutowy ch 71 219,34 31 086,20

§. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkośc
dodatnia lub ujernna) (A-B}

D. koszty administracyine §,i L 
=,.=i i$§i*z'o,$.d.f

1 Zużvcie materiałow i energii 817,83 1 736,19

2 usłuqi obce 56 117,B3 9 a77,2o
podatki i oplaty 0,00 1 420,30

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia 0,00 0,00

Ę Amońvzacla 0.00 333,34

b pozostałe 1 485,00 1 804,06

E. pozastałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 444 073,54 437 845,00

F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 289 236,13 368 409,88

(J. Przychody finansowe
H, Kosztv finansowe 9 368,28 9 566,89

l. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
{wielkośc dodatnia lub ujemna} (C,D+E,F+G,H) " ,,,' i;r rrofi;'l " .*r.*

J. Zyski i straty nadzwyczajne
I zvski nadzwvczaine - wielkośó dodatnia
ll. Straty nadzwyczaine - wielkość uiemna
K. Wynik finansowy ogołern (l+J) Lffill:=.gllF , lL , '=1lil37 §6O

I Roznica zwiększająca kosziy roku nastęOnego (wielkość
uiemna)

ll. Roznica zwlększająca przychody loku następnego (wielkośc
dodatnia)
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