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RACHUNEK ZYSKÓW 1 STRAT 

 sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018  

jednostka obliczeniowa:  

Wiersz Wyszczególnienie 

Dane za 
rok bieżący 

2018 
rok poprzedni 

2017 
A. Przychody z działalności statutowej 119 558,16 163 293,94 

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   
Il. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego   
111. Przychody z pozostałej działalności statutowej 119 558,16 163 293,94 

B. Koszty działalności statutowej 61 825,20 64 414,98 

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   
Il. Koszty odpłatnej działalności požytku publicznego   
III. Koszty pozostałej działalności statutowej 61 825.20 64 414,98 

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) 57 732.96 98 878,96 

D. Przychody z działalności gospodarczej   
E. Koszty działalności gospodarczej   

F. Zysk (struta) z działalności gospodarczej (D - E) 0,00 0,00 

G. Koszty ogólnego zarządu   
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) 57 732,96 98 878,96 

1. Pozostałe przychody operacyjne   

 Pozostałe koszty operacyjne   
K. Przychody finansowe   

L. Koszty finansowe   

M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) 57 732,96 98 878.96 

N. Podatek dochodowy   

o. zysk (strata) netto (M - N) 57 732,96 98 878,96 
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 DRUKI Wydawnictwa  ego  
"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 

6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma nadanej jako całości postaci 
ustrukturyzowanej, Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w postaci plików 
PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne 
zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, 
który należy zamieścić w sposób analogiczny. 
W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 
1 do ustawy o rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego 
klikając na przycisk umieszczony poniżej. 

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1 
Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą 
opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną 
ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym. w przypadku jednostek korzystających z 
uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne. 

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) 

brutto 

 jednostka obliczeniowa: 

 zł. 

 

 Wyszczególnienie  
Rok bieżący 

  Rok poprzedni 
(opcjonalnie) 

 

 Wartość   Wartość  

łączna 
z zysków 

kapitałowych 

(opcjonalnie) 

z innych 

źródeł 

przychodów 
(opcjonalnie) 

łączna z zysków 

kapitałowych 

z innych 

źródeł 

przychodów 

A. Zysk (strata) brutto za dany rok 57 732,96      

B. Przychody zwolnione z 

opodatkowania (trwałe różnice 

pomiędzy zyskiem/stratą dla 

celów rachunkowych a 

dochodem/stratą dla celów 

podatkowych) 

119 558,16 

     

C, Przychody niepodlegające 

opodatkowaniu w roku 

bieżącym 
0,00 

     

D. Przychody podlegające 

opodatkowaniu w roku 

bieżącym, ujęte w księgach 

rachunkowych lat 

ubiegłych 

0,00 

     

E. Koszty niestanowiące kosztów 

uzyskania przychodów (trwałe 

różnice pomiędzy 

zyskiem/stratą dla celów 

rachunkowych a 

dochodem/stratą dla celów 

podatkowych) 

0,00 
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F, Koszty nieuznawane za 

koszty uzyskania 

przychodów w bieżącym 

roku 

61 825,20 
     

G, Koszty uznawane za koszty 

uzyskania przychodów w 

roku bieżącym ujęte w 

księgach lat ubiegłych 
0,00 

     

H. Strata z lat ubiegłych 0,00      

I. Inne zmiany podstawy 

opodatkowania 0,00      

J. Podstawa opodatkowania 

podatkiem dochodowym 0.00      

K. Podatek dochodowy 0.00      

 


