
Rachunek zysków i strat

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

roku poprzedniego

5,259,262.34

roku bieżącego

5,666,735.67

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 5,259,262.34 5,666,735.67

5,127,626.934,846,013.50Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan na koniecPozycja Wyszczególnienie

1 2

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

A.

Data sporządzenia:2015-07-06

Janina Kural - Główny Księgowy

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

Teresa Jednoróg - prezes Fundacji
Izabela Gajdamowicz - członek Zarządu
Jolanta Sztorc - członek Zarządu
Katarzyna Krzempek - członek Zarządu
Małgorzata Jagieluk - członek Zarządu
Maria Wodecka-Szpala - członek Zarządu
Kazimierz Jednoróg - członek Zarządu

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

539,108.74413,248.84Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

FUNDACJA DOM RODZINNEJ REHABILITACJI 
DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
45-724 OPOLE
KAROLA SZYMANOWSKIEGO 1 
0000007685

a) Amortyzacja 196,132.94 176,167.88

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o 
rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności 
gospodarczej

Data zatwierdzenia:

B.

557,414.32 519,000.49

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

6,062,267.41

6,062,267.41

5,541,329.58

6,706,560.24

6,706,560.24

6,120,415.17

586,145.07520,937.83

1,858,427.07 2,319,708.54Pozostałe 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

472,434.18

48,503.65

0.00

0.00 0.00

487,223.66

98,921.41

0.00

2,929,355.25 3,105,538.26

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 833,110.19 949,040.58

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 417,943.92 477,527.11

E. Wynik finansowy netto ogółem -387,838.80 -568,311.10

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 0.00 0.00

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0.00 0.00
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