
Rachunek zysków i strat

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

poprzedni rok

59 862,47

bieżący rok

52 675,20

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 59 862,47 52 675,20

47 235,2057 902,47Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan zaPozycja 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:2015-06-23

Biuro Rachunkowe ELMA Iwona Szeląg

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

Izabela Potempa
Szymon BIernat
Szymon Popławski

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

5 440,001 960,00Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA 
UZALEŻNIENIOM "DOMINIK"
32-842 JAMNA
 7 
0000052291

a) Amortyzacja 0,00 0,00

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

Data zatwierdzenia:2015-06-22

B.

0,00 0,00

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

61 443,79

61 443,79

54 003,79

49 319,92

49 319,92

40 582,67

8 737,257 440,00

13 403,79 26 672,67Pozostałe 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

2 850,00

4 590,00

0,00 0,00

0,00

8 540,00

197,25

40 600,00 13 910,00

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 732,55 408,90

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 5 480,50 4 636,50

E. Wynik finansowy netto ogółem -6 329,27 -872,32

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 0,00 0,00

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0,00 0,00

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2015-07-14 strona 1 z 1


