
............................................... REGON:

(nazwa jednostki) na dzie .......................... (numer statystyczny)

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

1 2 pocz tek roku koniec roku 1 2 pocz tek roku koniec roku

A Aktywa trwa e A Fundusze w asne

I Warto ci niematerialne i prawne I Fundusz statutowy

II Rzeczowe aktywa trwa e II Fundusz z aktualizacji wyceny

III Nale no ci d ugoterminowe III Wynik finansowy netto za rok obrotowy

IV Inwestycje d ugoterminowe 1
Nadwy ka przychodów nad kosztami (wielko

dodatnia)

V
D ugoterminowe rozliczenia 

mi dzyokresowe
2

Nadwy ka kosztów nad przychodami (wielko

ujemna)

B Aktywa obrotowe B
Zobowi zania i rezerwy na 

zobowi zania

I
Zapasy rzeczowych aktywów 

obrotowych
I

Zobowi zania d ugoterminowe

z tytu u kredytów i po yczek

II
Zobowi zania krótkoterminowe

i fundusze specjalne

1 Kredyty i po yczki

2 Inne zobowi zania

3 Fundusze specjalne

III Inwestycje krótkoterminowe III Rezerwy na zobowi zania

1 rodki pieni ne IV Rozliczenia mi dzyokresowe

2 Pozosta e aktywa finansowe 1
Rozliczenia mi dzyokresowe

przychodów

C
Krótkoterminowe rozliczenia 

mi dzyokresowe
2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe

Suma bilansowa Suma bilansowa

.....................................

Data sporz dzenia Podpisy

BILANS

Stan na Stan na 

II Nale no ci krótkoterminowe

Bilans sporz dzony zgodnie z za cznikiem do rozporz dzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137, poz.1539 z pó n.zm.)
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	2: 443.94
	3: 263.93
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	1: 14122.63
	2: 0
	3: 0

	14: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	15: 
	2: 
	3: 

	16: 
	0: 14344.06
	1: 14122.63
	2: 14344.060000000001
	3: 14122.630000000001
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