
Rachunek zysków i strat

za okres 2014-01-01 do 2014-12-31

poprzedni rok

1 049 849,65

bieżący rok

1 145 098,74

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 974 563,10 1 020 180,24

117 371,59494 799,55Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan za

II. Przychody z działalności gospodarczej i zrównane z nimi, w tym 
zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna

75 286,55

Pozycja Wyszczególnienie

1 2

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

A.

850 675,15165 371,64

216 400,32 67 704,03Pozostałe koszty

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego2.

d)

b) Zużycie materiałów i energii

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

0,00

0,00

165 371,64

0,00 0,00

9 863,75

17 056,32

823 755,08

B.

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

562 134,38

381 771,96

216 400,32

1 022 481,09

926 099,55

75 424,40

0,00 7 520,37

96 381,54180 362,42Koszty działalności gospodarczej3.

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

2 222,29

147 718,99

30 421,14

0,00 0,00

0,00

1 128,39

95 253,15

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 0,00 0,00

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 0,00 0,00

E. Podatek dochodowy 0,00 0,00

F. Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą) 487 715,27 122 617,65

Data sporządzenia:2015-07-21

Jarosław Brożek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Zarząd Fundacji
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Karolina Krukowska - Szylkiewicz

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy

902 808,65479 763,552.

124 918,50

FUNDACJA "PRODESTE"
45-018 OPOLE
UL. KRAKOWSKA 51 16
0000316914

a) Amortyzacja 0,00 0,00

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o 
rachunkowości dla mikrojednostek prowadzących działalność 
gospodarczą

Data zatwierdzenia:2015-07-21

0,00 200,00

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)
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