4

3 c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie wedtug pozycji bilansowych

1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu
2. Inne wartości niematerialne prawne
Razem póz.

4

Zmniejszenia wartości
niematerialnych i
prawnych

Stan na koniec roku
obrotowego

-

872,70
872,70

-

4 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych
(środków trwałych)
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu
2. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem póz.

4

Zwiększenia z
Wartość początkowa
tytutu:
na początek roku
- nowych inwestycji
obrotowego
- inne
872,70
872,70
-

Dotychczasowe
umorzenie na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia
umorzeń:

Zmniejszenia umorzeń

Stan na koniec roku
obrotowego

-

872,70
872,70

-

-

872,70
872,70

5 Aktywa finansowe
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych
1. Udziały i akcje
2. Papiery wartościowe
Razem póz.

Stan na koniec roku
Wartość na początek Zwiększenia w ciągu
Zmniejszenia w ciągu roku
obrotowego
roku
roku
-

-

-

-

-

l Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
Z tego płatne
Wyszczególnienie zobowiązań
Razem na:
do 1 roku
01-01-2011
31-12-2011
31-12-2011
01-01-2011
Zobowiązania długoterminowe (razem)
Zobowiązania krótkoterminowe
w tym:
1. z tytułu dostaw i usług
2. z tytułu podatków i ubez. społ.
3. z tytułu wynagrodzeń
4. inne
Razem zobowiązania

27 710,44

152099,93

27 710,44

152 099,93

20,00

1 190,75

20,00

152 079,93
152099,93

26 519,69
27 710,44

152 079,93
152099,93

1 190,75

26 519,69
27 710,4*

2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
Wyszczególnienie należności

Należności długoterminowe (razem)
Należności krótkoterminowe
w tym:
1. z tytułu dostaw i usług
2. z tytułu podatków i ubez. społ.
3. z tytułu wynagrodzeń
4. inne
Razem należności

Z tego płatne

Razem na:
01-01-2011

31-12-2011

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55
-

4,55
-

4,55

4,55

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO
Wyszczególnienie

Stan na:
31-12-2011

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
działalności operacyjnej
inne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów

82,00
-

-
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do 1 roku
01-01-2011

31-12-2011

4,55

4,55

4,55

