
FUNDACJA POMOC PATRIOTY
BILANS

na dzie : 31-12-2018, rok obrotowy: 2018

OPIS 31-12-2017 31-12-2018
AKTYWA 1 000,00 628,03
A. Aktywa trwa e   

I. Warto ci niematerialne i prawne   
1. Koszty zako czonych prac rozwojowych   
2. Warto  firmy   
3. Inne warto ci niematerialne i prawne   
4. Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne   

II. Rzeczowe aktywa trwa e   
1. rodki trwa e   
a) grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu)   
b) budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej   
c) urz dzenia techniczne i maszyny   
d) rodki transportu   
e) inne rodki trwa e   

010 - RODKI TRWA E
050 - UMORZENIE RODKÓW TRWA YCH

 1 081,50
-1 081,50

2. rodki trwa e w budowie   
3. Zaliczki na rodki trwa e w budowie   

III. Nale no ci d ugoterminowe   
1. Od jednostek powi zanych   
2. Od pozosta ych jednostek, w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale   
3. Od pozosta ych jednostek   

IV. Inwestycje d ugoterminowe   
1. Nieruchomo ci   
2. Warto ci niematerialne i prawne   
3. D ugoterminowe aktywa finansowe   
a) w jednostkach powi zanych   
- udzia y lub akcje   
- inne papiery warto ciowe   
- udzielone po yczki   
- inne d ugoterminowe aktywa finansowe   

b) w pozosta ych jednostkach, w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale   
- udzia y lub akcje   
- inne papiery warto ciowe   
- udzielone po yczki   
- inne d ugoterminowe aktywa finansowe   

c) w pozosta ych jednostkach   
- udzia y lub akcje   
- inne papiery warto ciowe   
- udzielone po yczki   
- inne d ugoterminowe aktywa finansowe   

4. Inne inwestycje d ugoterminowe   
V. D ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe   

1. Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego   
2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe   

B. Aktywa obrotowe 1 000,00 628,03
I. Zapasy   

1. Materia y   
2. Pó produkty i produkty w toku   
3. Produkty gotowe   
4. Towary   
5. Zaliczki na dostawy   

II. Nale no ci krótkoterminowe   
1. Nale no ci od jednostek powi zanych   
a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty:   
- do 12 miesi cy   
- powy ej 12 miesi cy   

b) inne   
2. Nale no ci od pozosta ych jednostek, w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale   
a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty:   
- do 12 miesi cy   
- powy ej 12 miesi cy   

b) inne   
3. Nale no ci od pozosta ych jednostek   
a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty:   
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- do 12 miesi cy   
- powy ej 12 miesi cy   

b) z tytu u podatków, dotacji, ce , ubezpiecze  spo ecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze   
c) inne   
d) dochodzone na drodze s dowej   

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 000,00 628,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 000,00 628,03
a) w jednostkach powi zanych   
- udzia y lub akcje   
- inne papiery warto ciowe   
- udzielone po yczki   
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

b) w pozosta ych jednostkach   
- udzia y lub akcje   
- inne papiery warto ciowe   
- udzielone po yczki   
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne 1 000,00 628,03
- rodki pieni ne w kasie i na rachunkach 1 000,00 628,03

101 - KASA KRAJOWYCH RODKÓW PIENI NYCH
131 - RACHUNKI BANKOWE

 441,90
186,13

- inne rodki pieni ne   
- inne aktywa pieni ne   

2. Inne inwestycje krótkoterminowe   
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe   

C. Nale ne wp aty na kapita  (fundusz) podstawowy   
D. Udzia y (akcje) w asne   
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OPIS 31-12-2017 31-12-2018
PASYWA 1 000,00 628,03
A. Kapita  (fundusz) w asny -31,00 628,03

I. Kapita  (fundusz) podstawowy 1 000,00 -31,00
801 - KAPITA  ZAK ADOWY  -31,00

II. Kapita  (fundusz) zapasowy   
- w tym nadwy ka warto ci sprzeda y(warto ci emisyjnej) nad warto ci  nominaln  udzia ów (akcji)   

III. Kapita  (fundusz) z aktualizacji wyceny   
- w tym z tytu u aktualizacji warto ci godziwej   

IV. Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe, w tym:   
- tworzone zgodnie z umow  (statutem) spó ki   
- na udzia y (akcje) w asne   

V. Zysk (strata) z lat ubieg ych -1 031,00  
VI. Zysk (strata) netto  659,03

Zysk netto z rachunku zysków i strat  659,03

VII. Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko  ujemna)   
B. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania 1 031,00  

I. Rezerwy na zobowi zania   
1. Rezerwy z tytu u odroczonego podatku dochodowego   
2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne   

- d ugoterminowa   
- krótkoterminowa   

3. Pozosta e rezerwy   
- d ugoterminowe   
- krótkoterminowe   

II. Zobowi zania d ugoterminowe   
1. Wobec jednostek powi zanych   
2. Wobec pozosta ych jednostek, w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale   
3. Wobec pozosta ych jednostek   
a) kredyty i po yczki   
b) z tytu u emisji d u nych papierów warto ciowych   
c) inne zobowi zania finansowe   
d) zobowi zania wekslowe   
e) inne   

III. Zobowi zania krótkoterminowe 1 031,00  
1. Zobowi zania wobec jednostek powi zanych   
a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci:   
- do 12 miesi cy   
- powy ej 12 miesi cy   

b) inne   
2. Zobowi zania wobec pozosta ych jednostek, w których jednostka posiada zaanga owanie w
kapitale

  

a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci:   
- do 12 miesi cy   
- powy ej 12 miesi cy   

b) inne   
3. Zobowi zania wobec pozosta ych jednostek 1 031,00  
a) kredyty i po yczki   
b) z tytu u emisji d u nych papierów warto ciowych   
c) inne zobowi zania finansowe   
d) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 1 031,00  
- do 12 miesi cy 1 031,00  
- powy ej 12 miesi cy   

e) zaliczki otrzymane na dostawy   
f) zobowi zania wekslowe   
g) z tytu u podatków, ce , ubezpiecze  i innych wiadcze   
h) z tytu u wynagrodze   
i) inne   

4. Fundusze specjalne   
IV. Rozliczenia mi dzyokresowe   

1. Ujemna warto  firmy   
2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe   

- d ugoterminowe   
- krótkoterminowe   
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