
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1) 
Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe      
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody  
Rozchody         Stan na koniec roku obrotowego 
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)                0,00                                                                                     
                                     0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 549 000,00                                                                          
          549 000,00
3. urządzenia techniczne i maszyny                                   0,00                                                                              
                0,00
4. środki transportu                                                            0,00                                                                               
         0,00
5. inne środki trwałe                                                 102 535,14                                                        3 600,00         
            98 935,14
Razem                                                                 651 535,14                  0,00                0,00 0,00           0,00          
               647935,14      

2)
 Grunty użytkowane wieczyście    
                  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku  Stan na koniec roku obrotowego
                                                            Zwiększenia    Zmniejszenia 
Powierzchnia m2    0,00                                                                                 0,00
Wartość                    0,00                                                                                 0,00

3) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie 
umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,   -  nie występuje

4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 
własności budynków i budowli, - nie wystąpiły

5) propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - uchwała walnego 
zgromadzenia członków stratę pokryć z zysku lat przyszłych.

6) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 
przewidywanym umową, okresie spłaty:

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności    
                                                    do 1 roku                                                  powyżej 1 roku                               
 stan na     
                                                 początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego 
koniec roku obrotowego  kredytów i pożyczek                         50 000,00                         13 000,00                       
  236 960,96                  206 960,96
2. dostaw i usług     0,00                                                                                                                   0,00
3. podatków             0,00                                                                                                                   0,00
4. ubezpieczeń społecznych    0,00                                                                                         
5. wynagrodzeń             0,00       
6. zobowiązań wekslowych    0,00 
7. innych zobowiązań                       197 256,42            78 000,00

II

1) struktura terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - 100%
 KRAJ
2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie wystąpiły
3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie wystąpiły
4) do 10) - nie dotyczy

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny 
 - nie dotyczy

III
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nie dotyczy.

IV

nie wystąpiły.
V

nie dotyczy, nie wystąpiły.
VI

nie dotyczy.

VII

nie dotyczy.

VIII

nie dotyczy.

IX

nie występują.
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