Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa
NIP 113-07-25-676

Dodatkowe informacje i objaśnienia
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

1.

Rzeczowe aktywa trwałe

1 Zmiana stanu środków trwałych
Urządzenia
techniczne i
maszyny

Budynki i
budowle

Wartość brutto
01.01.2018
Zwiększenia
Zmniejszenia
31.12.2018

Środki
transportu

305,6
95,6

6 309,7
-

-

6,4
-

Inne środki
trwałe

Razem

161,4
-

473,4
6 405,3

-

(5,1)

(5,1)

6 309,7

401,2

1,3

161,4

6 873,6

(103,6)

(286,8)
(39,8)

(6,4)
-

(161,4)
-

(454,6)
(143,4)

Umorzenie
01.01.2018
Zwiększenia
Zmniejszenia
31.12.2018
Wartość netto
01.01.2018
31.12.2018

-

-

(103,6)

(326,6)

6 206,1

18,8
74,6

5,1
(1,3)

-

5,1

(161,4)

-

(592,9)

-

18,8
6 280,7

2 Środki trwałe w budowie
W 2018 roku przyjęto do używania budynek, wykazywany na koniec poprzedniego roku obrotowego jako
środki trwałe w budowie. Wartość środka trwałego w budowie na koniec 2017 roku wyniosła 5.239 tys zł,
wartość przyjętego środka w 2019 roku wyniosła 6.309,7 tys. zł.
Koszt wytworzenia pozostałych środków trwałych w budowie w 2018 roku wyniósł 40,3 tys. zł, w tym
odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania 0,0
tys. zł.

2.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
31.12.2018

31.12.2017

Koszty projektów rozliczane w kolejnych latach

2,0
-

Monika Sajkowska

Maria Keller-Hamela

Prezeska Zarządu

Wiceprezeska Zarządu

Renata Szredzińska

Łukasz Wojtasik

Członkini Zarządu

Członek Zarządu

Marta Skierkowska

Magdalena Sagała

Członkini Zarządu

w imieniu FINITE Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o.

Warszawa, 18 czerwca 2019 r.
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3.

Fundusz statutowy
W 2018 roku fundusz statutowy Fundacji został wykorzystany w kwocie 55 tys. zł na pokrycie straty finansowej
poniesionej w roku finansowym kończącym się 31 grudnia 2017 r. Wynik wypracowany w 2018 roku w kwocie
811,4 tys. zł zostanie przeznaczony w całości na cele statutowe.

4.

Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i
pożyczki
Na 31.12.2018

Na 31.12.2017

powyżej 1 roku do 5 lat

powyżej 1 roku do 5 lat

Zmiana stanu w trakcie roku 2018- ujęte na
31.12.2017 jako zobowiązania długoterminowe

Inne

Razem

285,0

-

285,0

285,0

-

285,0

432,5

-

432,5

432,5

-

432,5

(147,5)

-

(147,5)

* wartość ujemna oznacza zmniejszenie stanu zobowiązań w porównaniu do okresu poprzedniego

5.

Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i
pożyczki
Na 31.12.2018

Na 31.12.2017

poniżej 1 roku

poniżej 1 roku

Zmiana stanu w trakcie roku 2018- ujęte na
31.12.2017 jako zobowiązania krótkoterminowe

Inne

Razem

147,6

184,0

331,6

147,6

184,0

331,6

133,8

580,9

714,7

133,8

580,9

714,7

13,8

(396,9)

(383,1)

* wartość ujemna oznacza zmniejszenie stanu zobowiązań w porównaniu do okresu poprzedniego

6.

Rozliczenia międzyokresowe
Przychody statutowe (w szczególności dotacje, darowizny, 1% OPP) ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy
jednostka nabywa prawa do otrzymania danego rodzaju przychodu wynikające z praw własności do tych
aktywów. W przypadku darowizn uzyskiwanych na konkretne działania i akcje, subwencja jest odraczana w
bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w kwocie odpowiadającej wysokości kosztów
poniesionych na finansowane dotacją działania.
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7.

Struktura przychodów statutowych
31.12.2018

Przychody statutowe
Przychody
Przychody
Przychody
Przychody
Przychody

statutowe
statutowe
statutowe
statutowe
statutowe

-

Ze źródeł publicznych
Organizacje krajowe i zagraniczne
Osoby fizyczne
1% (OPP)
Pozostałe

3 132,5
4 769,3
1 518,1
450,4
19,1
9 889,4

31.12.2017
2 436,9
4 987,5
1 603,6
353,4
16,2
9 397,6

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego i uzyskuje środki z
1%. W 2018 roku pozyskała kwotę 450,4 tys. zł. Środki pochodzące z 1% przeznaczane są na finansowanie
działań statutowych w zakresie pomocy dzieciom i ich rodzinom, w tym pensje psychologów programu
chronimy dzieci oraz zakup środków trwałych do wykonywania tej działalności.
Fundacja prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatkowania środków pozyskanych w ramach 1%.

8.

Koszty w ujęciu rodzajowym
Koszty
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia
Pozostałe koszty

31.12.2018

31.12.2017

(144,5)
(477,1)
(2 311,0)
(7,1)
(5 558,1)
(930,1)
(521,2)
(9 949,1)

(43,6)
(275,4)
(3 458,1)
(145,2)
(4 794,6)
(807,5)
(288,8)
(9 813,2)

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę współpracuje przy realizacji zadań statutowych z innymi organizacjami
zajmującymi się pomocom dzieciom i ich rodzinom. Koszty współrealizacji zadań ujęte są w pozycji Pozostałe

koszty.
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9.

Składniki aktywów lub zobowiązań prezentowane w więcej niż jednej pozycji bilansu
Następujące składniki zobowiązań prezentowane są w więcej niż jednej pozycji bilansu:
31.12.2018
Zobowiązania z tytułu pożyczek
- prezentowane w pozycji Zobowiązania długoterminowe
- prezentowane w pozycji Zobowiązania krótkoterminowe

10.

285,0
147,6
432,6

31.12.2017
432,5
133,8
566,3

Zaliczki, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład
organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących
W latach 2017 i 2018 nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w
skład organów zarządzających i nadzorujących.

11.

Informacja o zatrudnieniu
31.12.2018

12.

31.12.2017

89

Liczba pracowników na 31.12

90

Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym
Nie występują.

13.

Zobowiązania warunkowe
Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, podatku
od nieruchomości czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają zmianom, wskutek czego niejednokrotnie
brak jest odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają
również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych
zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia
podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które
uprawnione są do nakładania istotnych kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą
zostać wpłacone wraz z odsetkami. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest wyższe niż
istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.
Rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane w
sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości
przez organy skarbowe. Jednostka nie podlegała kontroli ze strony organów podatkowych.
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14.

Ustanowione przez Fundację zabezpieczenia majątkowe
Nie występują.

15.

Inwestycje krótkoterminowe
31.12.2018
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunkach

1 276,5

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

16.

31.12.2017
2 518,7

-

-

1 276,5

2 518,7

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek
31.12.2018
Stan należności brutto
Odpis aktualizujący należności
Stan należności netto

48,8
48,8

Monika Sajkowska

Maria Keller-Hamela

Prezeska Zarządu

Wiceprezeska Zarządu

Renata Szredzińska

Łukasz Wojtasik

Członkini Zarządu

Członek Zarządu

31.12.2017
136,2
136,2
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FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ
03-926 Warszawa ul. Walecznych 59
NIP: 1130725676

Nagłówek sprawozdania finanso..

Sprawozdanie finansowe
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2018-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2018-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2019-06-18

KodSprawozdania

SprFinOpWTysiacach

WariantSprawozdania

1
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FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ
03-926 Warszawa ul. Walecznych 59
NIP: 1130725676

Wprowadzenie do sprawozdania ..

Dane jednostki:
1. Dane identyfikujące jednostkę
1A. Nazwa i siedziba
NazwaFirmy

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Siedziba
Województwo

Mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Warszawa

Miejscowość

Warszawa

1B. Adres
Adres
Kraj

PL

Województwo

Mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Warszawa

Nazwa ulicy

Walecznych

Numer budynku

59

Nazwa miejscowości

Warszawa

Kod pocztowy

03-926

Nazwa urzędu pocztowego

Warszawa

1C. Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Numer KRS

0000204426

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
DataOd

2018-01-01

DataDo

2018-12-31

4. Założenie kontynuacji działalnności
4A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczejprzez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporzadzone
przy zalożeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

true

4B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności

true

5. Zasady (polityka) rachunkowości

5A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte przez Fundację zasady rachunkowości
stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z
zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim
roku obrotowym. W informacji dodatkowej ujęto
tylko te informacje które dotyczyły zdarzeń i
prezentacji pozycji, które wystąpiły w roku 2018 i
2017.

5B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą
memoriału i współmierności przychodów i kosztów,
tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie
od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
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Wprowadzenie do sprawozdania ..

5B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przychody statutowe (w szczególności dotacje,
darowizny, 1% OPP) ujmuje się w rachunku zysków i
strat, gdy jednostka nabywa prawa do otrzymania
danego rodzaju przychodu wynikające z praw
własności do tych aktywów. W przypadku darowizn
uzyskiwanych na konkretne działania i akcje,
subwencja jest odraczana w bilansie i systematycznie
ujmowana w pozycji przychodów w kwocie
odpowiadającej wysokości kosztów poniesionych na
finansowane dotacją działania. Przychody ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje
się w rachunku zysków i strat, gdy Fundacja
przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z
praw własności do tych aktywów oraz przestała być
trwale zaangażowana w zarządzanie przekazanymi
aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej
kontroli.

5B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia
lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa),
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o
odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych
oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich
kosztów poniesionych przez jednostkę za okres
budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do
dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt
obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich
finansowania i związane z nimi różnice kursowe,
pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową środka trwałego powiększają
koszty jego ulepszenia, polegającego na
przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub
rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa
tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa
posiadaną przy przyjęciu do używania wartość
użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym
miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Poprawność stosowanych okresów i stawek
amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę
okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią
korektę dokonywanych w następnych latach odpisów
amortyzacyjnych.

5B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją
obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę
wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie
dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do
odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się
odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w
kwocie równej różnicy między wartością możliwą do
odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z
utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i
strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego
przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z
aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość
tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona
na rachunek zysków i strat.
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5B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub
kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen
sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj.
pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących.
Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych
kosztach operacyjnych.

5B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty,
z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość
należności aktualizuje się uwzględniając stopień
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie
odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do
pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów
finansowych - zależnie od rodzaju należności, której
dotyczy odpis aktualizujący.

5B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Głównymi pozycjami należności są kwoty dotacji
należnych Fundacji oraz kwoty dotacji przekazanych
innym organizacjom pożytku publicznego na
realizacje celów statutowych.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w
kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach
obcych wykazuje się na dzień ich powstania według
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego
ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania
wyrażone w walutach obcych wycenia się po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie
ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski.

5B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one
przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne
rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są
w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

5B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień
bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w
walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji
długoterminowych, oraz powstałe w związku z
zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych,
jak również przy sprzedaży walut, zalicza się
odpowiednio do przychodów lub kosztów
finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do
kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia
towarów, a także ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w
budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Do wyceny pozycji bilansu, rachunku zysków i strat
wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące
kursy (w zł):
Na 31.12.2018 roku:
EUR 4,3000
USD 3,7597
Na 31.12.2017 roku:
EUR 4,1709
USD 3,4813
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Wprowadzenie do sprawozdania ..

5B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Fundacja nie stosuje przepisów wykonawczych do
ustawy o rachunkowości w sprawie szczegółowych
zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i
sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne
inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na
dzień ich nabycia albo powstania, według ceny
nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty
przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się na dzień
bilansowy według ceny rynkowej albo według ceny
nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego która z
nich jest niższa. Inwestycje dla których nie istnieje
aktywny rynek wycenia się w według wartości
godziwej określonej w inny sposób.

5B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Fundacja nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

5C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi
w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i wydanymi na jej
podstawie przepisami wykonawczymi.

6. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
Nazwa pozycji

Zastosowane uproszczenia przewidziane dla fundacji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Fundacja przy sporządzaniu sprawozdania
finansowego korzysta z następujących uproszczeń:
• Zgodnie z Art. 46 ust. 5 pkt 6 ustawy o
rachunkowości Fundacja sporządza bilans na
podstawie załącznika nr 6 do ustawy;
• Zgodnie z Art. 47 ust. 4 pkt 6 ustawy o
rachunkowości Fundacja sporządza rachunek zysków i
strat na podstawie załącznika nr 6 do ustawy;
• Zgodnie z Art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości
Fundacja sporządza informację dodatkową na
podstawie załącznika nr 6 do ustawy;
• Na podstawie załącznika nr 6 do ustawy Fundacja
nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym
oraz rachunku przepływów pieniężnych.
Fundacja skorzystała z następujących uproszczeń:
• Zgodnie z Art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości
Fundacja dokonuje klasyfikacji umów leasingu według
zasad określonych w przepisach podatkowych.
• Zgodnie z Art. 28b ustawy o rachunkowości
Fundacja nie stosuje przepisów wykonawczych do
ustawy o rachunkowości w sprawie szczegółowych
zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i
sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
• Zgodnie z Art. 37 ust 10 ustawy o rachunkowości
Fundacja nie ustala aktywów i rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i
strat obejmuje część bieżącą. Fundacja korzysta z
uproszczenia na podstawie Art. 37 ust 10. ustawy o
rachunkowości.
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Bilans zgodnie z Załącznikiem..

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrachunkowy
Aktywa razem
A. Aktywa trwałe

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok
obrachunkowy

8 289

8 179

0

6 321

5 258

0

I. Wartości niematerialne i prawne

0

0

0

II. Rzeczowe aktywa trwałe

6 321

5 258

0

III. Należności długoterminowe

0

0

0

IV. Inwestycje długoterminowe

0

0

0

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0

0

0

1 968

2 921

0

I. Zapasy

4

34

0

II. Należności krótkoterminowe

687

366

0

III. Inwestycje krótkoterminowe

1 277

2 519

0

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0

2

0

0

0

0

8 289

8 179

0

B. Aktywa obrotowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy
Pasywa razem
A. Fundusz własny

422

-151

0

I. Fundusz statutowy

1 695

1 750

0

II. Pozostałe fundusze

0

0

0

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-1 846

-1 846

0

IV. Zysk (strata) netto

573

-55

0

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

7 867

8 330

0

I. Rezerwy na zobowiązania

238

0

0

II. Zobowiązania długoterminowe

285

432

0

III. Zobowiązania krótkoterminowe

332

715

0

IV. Rozliczenia międzyokresowe

7 012

7 183

0
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Rachunek zysków i strat zgodn..

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrachunkowy
Przychody z działalności statutowej

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok
obrachunkowy

9 889

9 397

0

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

9 439

9 044

0

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

0

0

0

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

450

353

0

450

353

0

Przychody statutowe 1%
Koszty działalności statutowej

9 645

9 518

0

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

9 249

9 269

0

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

0

0

0

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

396

249

0

Koszty statutowe 1%

396

249

0

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)

244

-121

0

Przychody z działalności gospodarczej

491

544

0

Koszty działalności gospodarczej

270

257

0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)

221

287

0

Koszty ogólnego zarządu

34

38

0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)

431

128

0

Pozostałe przychody operacyjne

186

0

0

Pozostałe koszty operacyjne

18

90

0

Przychody finansowe

8

13

0

Koszty finansowe

27

95

0

Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)

580

-44

0

Podatek dochodowy

7

11

0

Zysk (strata) netto (M - N)

573

-55

0
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Informacja dodatkowa zgodnie ..

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
ROK BIEŻĄCY
z zysków
kapitałowych

Wartość łączna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:

ROK POPRZEDNI
z innych źródeł
przychodów

0

z zysków
kapitałowych

Wartość łączna

z innych źródeł
przychodów

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach
rachunkowych lat ubiegłych w tym:

0

0

0

0

0

0

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla
celów podatkowych), w tym:

0

0

0

0

0

0

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w
tym:

0

0

0

0

0

0

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte
w księgach lat ubiegłych, w tym:

0

0

0

0

0

0

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

0

0

0

0

0

0

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

0

0

0

0

0

0

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

0

0

K. Podatek dochodowy

0

0
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Informacja dodatkowa zgodnie ..

Załączniki
Informacja dodatkowa
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