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Rachunek zYsk6w i strat

za okres 2015-01-01 do 2015'12'31

Rachunek zyskdw i strat na podstawie zalqcznika nr 4 ustawy o

rachunkowoSci dla mikroiednostek nieprowadzqcych dzialalno6ci
gospodarczei

Pozycja Wyszczeg6lnienie Stan na koniec

1 2 roku poprzedniego roku bie2qcego

A. Przychody podstawowej dzialalno6ci operacyinej i zr6wnane z
nim-i, w ty'm zmiana stanu produkt6w (zwigkszenie - warto56
dodatnia, zmniejszenie - warto66 ujemna)

2,511,O11.60 2,859,699.87

I Przycho{y z dzialalno6ci poiytku publicznego i zr6wnane z nimi: 2.511,011.60 2,859,699.87

I Pzychody z nieodplatnej dziatal no6ci po2ytku publicznego 2,499,065.'10 2,846,115.87

2. Pzychody z odplatnej dzialalno6ci po2ytku publicznego, w tym, zmiana

stanu proiukt6w lzwliXszenie - wartoS6 dodatnia, zmniejszenie -
warto66 ujemna)

11,946.50 13,584.00

B. Koszty podstawowej dzialalnoSci operacyjnej 1,072,793.24 1,404,921.28

t. Koszty dzialalnoSci po2ytku publicznego 1,072,793.24 1,404,921.28

1. Koszty nieodplatnej dzialalno6ci poiytku publicznego 1,058,722.74 1,390,339.43

a) Amortyzacja 4,037,10 20.464.86

b) Zu2ycie material6w i energii 96.855.07 103,546.51

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoleczne i inne 6wiadczenia 498,993.15 665,516.13

d) Pozostale koszty 458.837.42 600,811.93

2. Koszty odplatnej dzialalno5ci po2ytku publ icznego 14,070.50 14,581.85

a) Amortyzacja 0.00 0.00

b) Zu2ycie material6w i energii 0.00 0.00

c) /Vynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia 11,940.00 11,734.35

d) Pozostale koszty 2,130.50 2,847.50

c. Pozostale przychody i zyski, w tym aktualizacia warto5ci aktyw6w 33,885.74 13,254.97

D. Pozostafe koszty i straty, w tym aktualizacja wartoSci aktyw6w 8.07 583.92

E. Wynik finansowy netto og6lem 1,472,096.03 1,467,449.64

t. Nadwyika przychod6w nad kosztami (warto56 dodatnia) 1,472,096.03 1.467 ,449.64

ll. Nadwy2ka koszt6w nad przychodami (warto56 ujem na) 0.00 0.00
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lmiq i nazwisko kierownika jednostki, a jezeli jednostkq kieruje organ I

wieioosobowy, wszystkich izlonk6w tego organu na podstawie art' 52 ust ?
ustawy
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