
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. 1.1. Zmiany w środkach trwałych i amortyzacja.

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody 
Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)            
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej            
3. urządzenia techniczne i maszyny                                
4. środki transportu                                                15 750,00 zł                                                                               
                                 11 550,00 zł 
5. inne środki trwałe            
Razem                                                               15 570,00 zł                     -   zł                         -   zł                        
  -   zł                     -   zł        11 550,00 zł 

 

b. Umorzenia środków trwałych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok 
Inne zwiększenia Zmniejszenia Stan umorzenia na koniec roku obrotowego Stan środków trwałych na  koniec 
roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)              
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej              
3. urządzenia techniczne i maszyny            
4. środki transportu                                                               15 750,00 zł                              4 200,00 zł                 
                                                              4 200,00 zł                                     11 550,00 zł 
5. inne środki trwałe              
Razem                                                                               15 750,00 zł       -   zł                     4 200,00 zł               
          -   zł                     -   zł                          4 200,00 zł                                      11 550,00 zł

Punkty od 2 do 9 nie wystąpiły w 2016 roku.
10. Strata (nadwyżka kosztów nad przychodami) w 2016 roku zostanie przeksięgowana w koszty roku 2017.
Punkt 11 nie wystąpił w 2016 roku.
12. Kredyt długoterminowy o okresie spłaty pow. 5 lat - 45 640,00 PLN
Punkty od 13 do 17 nie wystąpiły w 2016 roku.

II

W 2016 roku Stowarzyszenie nie sprzedawało towarów i produktów.
Koszty rodzajowe wyniosły w 2016 r. 4 783,04 PLN; c. usługi obce: 2 753,04 PLN; d. podatki i opłaty: 2 030,00 
PLN.

III

W 2016 roku nie wystapiły pozycje wyrażone w walutach obcych.
IV

Rachunek przepływów pieniężnych nie był sporządzany w 2016 roku.

V

Punkty od 1 do 6 nie wystąpiły w 2016 roku.
VI

Punkty od 1 do 4 nie wystąpiły w 2016 roku.
VII

Punkty od 1 do 6 nie wystąpiły w organizacji w 2016 roku.
VIII

W 2016 r. punkty od 1 do 2 nie wystąpiły w organizacji.
IX

Druk: NIW-CRSO



Sporządzono dnia:2017-06-30

• Zgodnie z wiedzą Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności 
przez Stowarzyszenie.

X

Nie dotyczy.

Druk: NIW-CRSO


