
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

nie wystąpiły żadne z podanych działań w zakresie pkt.I. od 1) do 14)

II

nie wystąpiły żadne z podanych działań w zakresie pkt.I. od 1) do 10)

III

nie dotyczy

IV

nie dotyczy

V

nie wystąpiły żadne z podanych działań w zakresie pkt.I. od 1) do 6)

VI

nie wystąpiły żadne z podanych działań w zakresie pkt.I. od 1) do 3)
pkt. 4) Rachunek zysków i strat      
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017      
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji 
nieprowadzących działalności gospodarczej      
      
Pozycja Wyszczególnienie  Kwota za rok poprzedni   Kwota za rok bieżący  wskaźniki struktury   wskaźniki 
dynamiki
    rok poprzedni  rok bieżący  

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów 
(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)  1 679 759,63 zł   1 680 545,76 zł  100,00% 
100,00% 100,05%
I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:  1 679 759,63 zł   1 680 545,76 zł  100,00% 
100,00% 100,05%
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  1 678 559,63 zł   1 679 245,76 zł  99,93% 
99,92% 100,04%
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – 
wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)  1 200,00 zł   1 300,00 zł  0,07% 0,08% 108,33%
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej   628 859,63 zł   599 643,31 zł  100,00% 100,00% 95,35%
I. Koszty działalności pożytku publicznego  628 859,63 zł   599 643,31 zł  100,00% 100,00% 95,35%
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  627 659,63 zł   598 343,31 zł  99,81% 99,78% 95,33%
a) Amortyzacja     
b) Zużycie materiałów i energii     
c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia     
d) Pozostałe koszty  627 659,63 zł   598 343,31 zł  99,81% 99,78% 95,33%
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego  1 200,00 zł   1 300,00 zł  0,19% 0,22% 108,33%
a) Amortyzacja     
b) Zużycie materiałów i energii     
c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia     
d) Pozostałe koszty  1 200,00 zł   1 300,00 zł  0,19% 0,22% 108,33%
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów     
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów     
E. Wynik finansowy netto ogółem   1 050 900,00 zł   1 080 902,45 zł  x x 102,85%
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)  1 050 900,00 zł   1 080 902,45 zł  x x 102,85%
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)    x x

VII

nie wystąpiły

VIII

nie wystąpiły

IX

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:

nie dotyczy

X

brak (nie ma) takich informacji

Druk: MPiPS


