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AKTYWA
atan na

31.12.2015 31.12.20'16
A. Aktywa trwale 0,00 0,00

JVartosci niematerialne i prawne 0,00 0,00

1 Koszty zakorlczonych prac rozwojowych

2. Warto66 firmy

2 Inne wartosci niematerialne i orawne

4. Zaliczki na wartosci niematerialne i
orawne

il. lzeczowe aktywa trwale 0,00 0,00

1. Srodki tnvale 0,00 0,00

a)
grunty (w tym prawo u2ytkowania
wieczlBtego gruntu)

b)
budynki, lokale i obiekty inzynierii
lqdowej i wodnej

c) uzqdzenia techniczne i maszyny

d) Srodki transportu

e) inne Srodki trwafe

2. Srodki trwale w budowie

3. Zaliczki na Arodki fwab w budowie

ilt. Nale2noscl dlugoterminowe 0,00 0,00
1 Od jednostek powia-anych

2. Od pozostalych jednostek

tv. Inwestycje dlugotermlnowe 0,00 0,00
I Nieruchomo6ci

2. WartoSci niematerialne i prawne

3. DlugoGrminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
a) w jednostkach powiqzanych 0,00 0,00

udzialy lub akcje

inne papiery wartosciowe

udzielone pozyczki

inne dlugoterminowe aktywa.
finansowe

b) w pozostalych jed nostkach 0,00 0,00

udziav lub akcje

inne papiery wartosciowe

udziefone po?yc.zki

inne dlugoterminowe aktywa
finansowe

4. Inne inwest]rcje dlugoterminowe

V.
)lugoterminowe rozliczenia
nigdzyokresowe 0,00 0,00

1 Aktywa z tytulu odroc:onego podatku
dochodowego

2. lnne rozliczenia miqdzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 508,6'l 1 160,92

Tapasy 0,00 0,00
1 Materialy

2. P6lprodukty i produkty w toku

Produkty gotowe

4. Towary
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PASYWA i r  I  r tan ni , ,  i l

31.12.2015 31.12.20',t6
A. Kapital (fundusz) wlasny 508,61 1 157,92

L Kapital (fundusz) podstawowy 4 s63,60 4 563,60

il.
Naleine wplaty na kapital podstawowy
(wielko56 ujemna)

i l t .
Udzialy (akcje) wlasne (wielkos6
uiemna)

tv. Kapital (fundusz) zapasowy

V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny

vt. Pozostale kapftaly (fundusze)
rezerwowe

vil. Zysk (strata) z lat ubieglych -4 054,99 -4 054,99

vlil. Zysk (strata) nefto 649,31

lx. Odpisy z zysku nefto w ciqgu roku
)brotowego (wielkos6 uJemna)

B. Zobowlqzanla I rezemry na zobowiqzani: 0,00 3,00

L Rezerwy na zobowiqzania 0,00 0,00
Rezerwa z Mufu odroczonego podatku
dochodoweoo

2. Rezerwa na 6wiadczenia emerytalne i
oodobne

0,00 0,00

dlugobrminowa

kr6tkobrmlnowa

3. Pozostale rezerwy 0,00 0,00
dfugoterminowa

kr6tkotermlnowa

l t . Zobowiqzanla dlugoterminowe 0,00 0,00
{ Wobec jednostek po/viqzanych

2. Wobec pozostalych jednostek 0,00 0,00
a) kredyty i po2yczki

b)
z tytulu emisji dlu2nych papier6lv
wartosciowych

c) inne zobowi.Tania finansowe

d) lnne

ilt. Zobowiqzanla kr6tkoterminowe 0,00 3,00

I Wobec jednostek powiqzanych 0,00 0,00

a)
z tldulu dostaw i uslug, o okresie
wymagaln06ci: 0,00 0,00

do 12 miesiecy

pc,i/,yzgj 12 miesiecy

b) inne

2. Wobec pozostialych jednostek 0,00 3,00

a) kredw i po2yczki

b)
z tytulu emisji dlu2nych papierd/v
warto6ciowych

c) inne zobowia"Pnia fi nansowe

d)
z tytulu dostaw i uslug, o okresie
wymagalno6ci: 0,00 0,00

do 12 miesigcy

powyzgj 12 miesiecy

e) zallczkl otrzymane na dostawy

f) zobowiEzania wekslowe

s) z tytulu podatk6w, cel, ubezpieczei i
innych Swiadczeii

h) z tytulu wynagrodzei 3,00
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il. Nale2noSci kr6tkoterminowe 0,00 0,00
1 Nale2no5ci od jednostek powiqzanych 0,00 0,00

a)
z tytulu dostaw i uslug, o okresie
splaty:

0,00 0,00

do 12 miesiQcy

poWejl2 miesiQcy

b) inne

2. Naleznosci od pozostalych jednostek 0,00 0,00

a)
z tytulu dostaw i uslug, o okresie
splaty: 0,00 0,00

do 12 miesiecy

poluqyzel 12 miesiqcy

b)
z tytulu podatk6w, dotacji, cel,
ubezpieczefi spolecznych i
zdrowotnych oraz innych swiadczefi

c) lnne

d) dochodzone na drodze sadowej

il1. Inwestycje kr6tkotermlnowe 508,61 1160,92

I Kr6tkotermlnowe aktywa fi nansowe 508,61 1160,92
a) w jednostkach powiEzanych 0,00 0,00

udzialy lub akcje

inne papiery warto6ciowe

udzielone po2yczki

lnne kr6tkotermlnowe aktywa
finansowe

b) w pozostalfi jednostkach 0,00 0,00
udzialy lub akcje

inne papiery warto5ciowe

udzielone po2yczki

Inne kr6tkotermlnowe aktlnlra
flnansowe

c)
Srodki pieniQzne i inne aktyw"
pieniQzne 508,61 1 160,92

6rodki pieniq2ne w kasie i na
rachunkach

508,61 1160,92

inne 6rodki pieniezne

inne aktywa pienig2ne

2 Inne Inwestlale krdtkotermlnowe

tv.
(r6tkoterminowe rozllczenla
nledzyokresowe

Akbrua razem 508,61 1 160.92

i ) tnne

Fundusze specjalne

tv. Rozliczenia mlQdryokresowe 0,00 0,00

1 Ujemna warto66 firmy

2. Inne rozliczenia miQdzyokresowe 0,00 0,00
dlugoterminowa

kr6tkotermlnowa

Pasywa razem 508,61 t 160.92
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Data i podpis kierownika jednostki

EWAI{GELNCKIE
STOWARZ.YSZEil! I E KU LTU RY

9l-446 Lodi, ul.Zgierska 27/'18
NIP 7 262652730, REC. 101651200

KRS:0S004?3440

go*tmryf'*\'f[5.*^,
tffilD#bb'ti
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Data i podpis osoby, kt6rej pdwiezono prowadzenie ksiEg
rachunkowvch
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