
Głogowskie Towarzystwo Tenisowe

ul. Wita Stwosza 1, Głogów 67-200

NIP 693-19-05-640

Wiersz Pasywa

Stan na dzień 

31.12.2013

Stan na dzień 

31.12.2014

1 2 3 3

A Kapitał (fundusz własny) 11 042,21 zł 8 607,26 zł

I Fundusz statutowy 2 400,22 zł 2 400,22 zł

II

Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość  

ujemna)

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV Kapitał zapasowy

V Kapitał z aktualizacji wyceny

VI Pozostałe kapitały rezerwowe

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII Zysk (strata) netto 8 641,99 zł 5 961,04 zł

XI Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 246,00 zł 246,00 zł

I Rezerwy na zobowiązania 0,00 zł 0,00 zł

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

-długoterminowa

- krótkoterminowa

3 Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

II Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł

1 Wobec jednostek powiązanych

2 Wobec pozostałych jednostek

- kredyty i pożyczki

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- inne zobowiązania finansowe

- inne  

III Zobowiązania krótkoterminowe 246,00 zł 246,00 zł

1 Wobec jednostek powiązanych

a) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności

-  do 12 miesięcy

-  powyżej 12 miesięcy

b) Inne  

2 Wobec pozostałych jednostek 246,00 zł 246,00 zł

a) Kredyty i pożyczki

b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) Inne zobowiązania finansowe

d) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności 246,00 zł 246,00 zł



- do 12 miesięcy 246,00 zł 246,00 zł

- powyżej 12 miesięcy

e) Zaliczki otrzymane na poczet dostaw

f) Zobowiązania wekslowe

g)

Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych 

świadczeń

h) Z tytułu wynagrodzeń

i) Inne  

3 Fundusze specjalne

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł

1 Ujemna wartość firmy

2 Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

SUMA PASYWÓW 11 288,21 zł 8 607,26 zł


