
FUNDACJA POMOC PATRIOTY
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres: 01-01-2018 - 31-12-2018, wariant: porównawczy

2017 2018
za okres 01-01-2017 - 31-12-2017 za okres 01-01-2018 - 31-12-2018

A. Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi  13 650,70
- w tym od jednostek powi zanych   
I. Przychody netto ze sprzeda y produktów  13 650,70

701 - DAROWIZNY  13 650,70

II. Zmiana stanu produktów (zwi kszenie - warto  dodatnia, zmniejszenie - warto
ujemna)

  

III. Koszty wytworzenia produktów na w asne potrzeby jednostki   
IV. Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów   

B. Koszty dzia alno ci operacyjnej 1 031,00 12 991,67
I. Amortyzacja  1 081,50

401 - AMORTYZACJA  1 081,50

II. Zu ycie materia ów i energii 1 026,00 2 161,66
411 - ZU YCIE MATERIA ÓW  2 161,66

III. Us ugi obce 5,00 9 675,01
426 - US UGI TRANSPORTOWE
429 - POZOSTA E US UGI OBCE

 5 400,00
4 275,01

IV. Podatki i op aty   
- w tym podatek akcyzowy   
V. Wynagrodzenia   
VI. Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia   
- w tym emerytalne   
VII. Pozosta e koszty rodzajowe  73,50

465 - US UGI BANKOWE  73,50

VIII. Warto  sprzedanych towarów i materia ów   
C. Zysk (strata) ze sprzeda y (A - B) -1 031,00 659,03
D. Pozosta e przychody operacyjne:   

I. Zysk z tytu u rozchodu niefinansowych aktywów trwa ych   
II. Dotacje   
III. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych   
IV. Inne przychody operacyjne   

E. Pozosta e koszty operacyjne   
I. Strata z tytu u rozchodu niefinansowych aktywów trwa ych   
II. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych   
III. Inne koszty operacyjne   

F. Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej (C + D - E) -1 031,00 659,03
G. Przychody finansowe   

I. Dywidendy i udzia y w zyskach, w tym:   
a) od jednostek powi zanych, w tym:   
- w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale   
b) od jednostek pozosta ych, w tym:   
- w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale   
II. Odsetki   
- w tym od jednostek powi zanych   
III. Zysk z tytu u rozchodu aktywów finansowych   
- w tym w jednostkach powi zanych   
IV. Aktualizacja warto ci inwestycji   
V. inne   

H. Koszty finansowe   
I. Odsetki   
- w tym dla jednostek powi zanych   
II. Strata z tytu u rozchodu aktywów finansowych   
- w tym w jednostkach powi zanych   
III. Aktualizacja warto ci aktywów finansowych   
IV. Inne   

I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) -1 031,00 659,03
J. Podatek dochodowy   
K. Pozosta e obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty)   
L. Zysk (strata) netto (I - J - K) -1 031,00 659,03
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