Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica"

Informacja dodatkowa za 2012 r.
l

Charakterystyka stosowanych metod wyceny:
Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień
bilansowy i wykazano w bilansie

wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena
nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w
wartości netto po 100% umorzeniu

Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano
według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
w bilansie

Wycena aktywów finansowych

według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą
utratą ich wartości

Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian

n/d

Przyczyny zmian

n/d

Kwota wyniku finansowego spowodowana
zmianami
0,00

Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym
Wyszczególnienie zdarzeń

Kwota zł

nie było

4

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów
finansowych
a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych

1 grunty
2. budynki i budowle
3. urz. techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inwestycje w obcych środkach trwałych
6. inne
Razem póz.

4

Nie uwzględniono w:
rachunku zysków i strat
bilansie (zł)
(zł)

Wartość początkowa
na początek roku
obrotowego
13 958,28
2 639,65
16597,93

Zwiększenia z
tytułu:
- inwestycji
-aktualizacji
- inne
8 950,01
6 500,55
15 450,56

Zmniejszenia wartości
początkowej

.
-

Stan na koniec roku
obrotowego

22 908,29

9 140,20
32048,49

2 3) Umorzenie środków trwałych
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych
(środków trwałych)
1 grunty
2. budynki i budowle
3. urz. techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inwestycje w obcych środkach trwałych
5. inne
Razem póz.

Dotychczasowe
umorzenie na
początek roku
obrotowego

13 958,28
2 639,65
16597,93

Zwiększenia
umorzeń środków
trwałych

Zmniejszenia umorzeń
środków trwałych

1 342,50
-

- •
650,06
1 992,56

_
_
_
-

Stan na koniec roku
obrotowego

_
15 300,78
_
„
3 289,71
18 590,49

