
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

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

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Fundacja została zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń oraz Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie za rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
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Sporządzono dnia:2013-07-14

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości. 
Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym 
Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Fundacji 
obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z nimi koszty zgodnie z 
zasadami memoriału, współmierności przychodów oraz ostrożnej wyceny. 
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne oraz uzyskane kwoty ze sprzedaży usług.
Koszty ewidencjonowane są w księgach handlowych w układzie rodzajowym oraz wg miejsca powstawania 
kosztów.
Na wynik finansowy wpływają ponadto:
- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Fundacji w zakresie zysków i 
strat za zbycie niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i 
rozwiązywania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien, odszkodowań oraz otrzymania i przkazania darowizn.
- przychody z tyt. odsetek
- koszty z tyt. odsetek
- straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń niezwiązanych z ogólnym 
ryzykiem prowadzenia Fundacji poza działalnością operacyjną.
Dochody z działalności Fundacji są wolne od podatku zgodnie z art 17. ust 1A ustawy o podatku dochodowym 
osób prawnych.

Bilans:
a) wartości niematerialne i prawne - NIE WYSTĘPUJĄ
b) srodki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników 
majątku
c) rzeczowne składniki aktywów obrotowych - NIE WYSTĘPUJĄ
d) należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
e) środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej
f) rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych 
okresów sprawozdawczych 
g) fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej wg ich rodzaju i zasad 
określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki
h) Fundusz zapasowy - NIE WYSTĘPUJE
i) Kapitał zapasowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów - NIE WYSTĘPUJE
j) rezerwy - NIE WYSTĘPUJE
k) zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty
l) inne rozliczenia międzyokresowe
ł) rozliczenia międzyokresowe bierne
Dotyczą rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących miesiąca grudnia 2012 wynikających z faktur 
wystawionych w roku 2013
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