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Wyszczególnienie

Przychody podstawowej działal ności. operaclj nej i zrównane. z,n imi,

w tYm ,*i"n" stanu pro'duktów {zwiększenie - wańość dodatnia,

zmńieiszenie - wańość uje

kwota za rok
poprzedni

kwota za rok
bieżącyPozycja

3 4
1

474 880,36 418 651,77
A. 474 880,36 418 651,77
l.

;ł lr hlirznpno i zrółrnane z nimi

alłlnnóri nnj,rrłkt l nr lhliczneoo 262 535,36 290126,68
1

212 345,0o 128 525,09
2.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana

"i#u 
piołuXtów (zwiększenie - wańość dodatnia, zmniejszenie -

wańośó ujemna)

393 682,46 496 345,40
B. Ko sztv pod stawowej dzi ała l n oścl qpęIącJi1ql_

393 682,46 496 345,40
l,

Kosztv nieodpłatnei działalności pożytku publi 144 359,42 285 441,66
1.

a) ::j,-" 
,J 

--,-l -,

Zużvcie materiał9w i energi i
78 979,24 134 518,07

b)

(/]
zniarzania cnnł.łczne i inne świadczenia

Pozostałe koszty
^ 1_1^ć*^i .t-i-lalnaóli nnłvf kl l nl lhliczneOO

65 380,18 150 923,59
d)

249 323,04 21o 903,74
ż.

Amortvzacia
11 683,45 9 033,45

a)
142169,52 54 676,95

D.i

cnnłpnzn.! i inne świadczenia 584,00 20 012,18
c)

94 886,07 127 181,16
d) Pozostałe koszty

c. r;cki ru frlm akfttalizacia wańości aktvwówul ltru
aktr leliz acia wa ńości aktvwów

D, 81 197,90 -77 693,63
E. Wvnik finansowy netto ogółem

81 197,90
I ^.|ńlrr nałl tłnczłrmi /wańość dOdatnial

Nadwyżka kosztów nad przychodami (w _

_77 693,63
ll.

Aneta Muak

Drukowane programem DRUKI GoFIN Wydawnictwa Podatkowego GoFIN - WWW,Druki,Gofin,pl

::: , ,

Amorłvzacia


