Warszawa, dnia 28.03.2017

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych
ul. Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
NIP 5252608991
Regon 360774524

Pierwszy Urząd Skarbowy
Warszawa-Śródmieście

Pismo informacyjne

W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz bilansu Stowarzyszenia
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku składamy podpisany rachunek zysków i strat,
bilans, wprowadzenie do sprawozdania wraz z uchwałą zatwierdzającą oraz CIT-8.
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
dla jednostek mikro, o których mowa wart. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości,
w tym m.in. dla Ilieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń. związków zawodowych.
organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
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Dane za rok

Wyszczególnienie

2015

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nim i,
w tym:
- zmiana stanu produktów (z",i<;kszenie - wartość dodatnia, zmniejszenie
wartość ujemna)
Koszty podstawowej działalności opcracyjnl~
Amortyzacja
Zużycie materialliw i energii
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I.

n.
III.

D.
E.
F.
L
II.

2016

1 056,00

19749,00

0,00

13135,70

-

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i innc świadczenia
Pozostałe koszty
Pozostałe przychody i zyski, w tym:
- aklUalizł1\:ja wartości aktywów
Pozostałe koszty i straty, IV tym:
- aktualizacja \vartośei aktywów
Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartc'ść dodatnia)
Nadwyżka ko~ztów nad przychodami (wartość ujemna)
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6613,30
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