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A. AKTYWA 1RWAŁE 
I. Wartości niematerialne i prawne 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 

2. Wartość firmy 
3. Inne wartości niematerialne i orawne 
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 

łl. Rzeczowe aktywa trwałe 

1. Srodki trwałe 
a. Grunty własne 
b. Budynki lokale i obiekty inżynierii ladowvch i wodnych 
C. Urządzenia techniczne i maszyny 
d. Srodki transPortu 
e. Inne środki trwałe 
2. Srodki trwale w budowie 
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 

łłl. Należności długoterminowe 

1. Od jednostek oowiazanvch 
2. Od pozostałych jednostek 

IV. Inwestycje długoterminowe 

1. Nieruchomości 
2. Wartości niematerialne i prawne 
3. Długoterminowe aktywa finansowe 

al W iednostkach oowiazanvch 
- udziały lub akcie 
• inne oaoierv wartościowe 

- udzelone pożyczk i 
- inne długoterminowe aktywa finansowe 

bł W oozostalvch iednostkach 
• udziały lub akcie 
- inne papiery wartościowe 
- udzelone nożyczki 
- inne dluooterminowe aktywa finansowe 

4. Inne lnwestYCie długoterminowe 
V. Długoterminowe rozl iczenie międzyokresowe 

1. Aktywa z tvtulu odroczoneao oodatku dochodoweao 
2. Inne rozliczenia miedzvokresowe 

B. AKTYWA OBROTOWE 
I. Zapasy 

1. Materiały 
2. Półorodukty i produkty w toku 
3. Produkty gotowe 
4. Towary 
5. Zaliczki na Poczet dostaw 
li. Należności krótkoterminowe 
1. Na leżności od iednostek oowiazanych 

al. Z tvtutu dostaw i uslua o okresie splaty 
- do 12 miesiecv 
- oowvżei 12 miesiecy 

b). Inne 
2 Należności od pzostatych jednostek 

al . Z tvtulu dostaw i uslua o okresie sotaty 
- do 12 miesięcy 

- powyżej 12 miesięcy 
b). Z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń 

soołecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 
c). Inne 
dl . Dochodzone na drodze sadowei 
łłl. Inwestycje krótkoterminowe 
1. Krótkoterminowe aktywa trwale 

a). W jednostkach oowiązanYch 
- udziały lub akcie 
- inne papiery wartościowe 
• udzelone pożyczki 
• inne długoterminowe aktywa finansowe 

b) W pozostałych jednostkach 
- udziały lub akcie 
- inne PaPierv wartościowe 
- udzełone pożyczki 
- inne długoterminowe aktywa finansowe 

cl. Srodki oienieżne i inne aktvwa finansowe 
- środki pienieżne w kasie i na rachunkach bankowych 
- inne środki pienieżne 
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokat terminowych) 

2. Inne inwestytcie krótkoterminowe 
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 

MIĘDZYOKRESOWE 

SUMA AKTYWOW 
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Stan na PASYWA Stan na 
Początek Koniec Początek 

roku roku roku 
0,00 0,00 A. KAPITAŁY (fundusze)WŁASNE 5 959,03 
0,00 0,00 I. Kapitał r fundusz) Podstawowy 7 109,54 

IL Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet 
kapitału podstawowego (wielkość ujemna) 
Ili. Udziały / akcie ) własne / wielkość ujemna) 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

IV Kapitał ( fundusz l zapasowy 

0,00 0,00 V. Kapitał ( fundusz l rezerwowv z aktualizacii wvcenY 
VI. Pozostałe kapitały ( fundusze rezerwowe ) 

VII. Zvsk ( strata ) z lat ubiea łvch ·6 586,06 
VIII. Zysk ( strata ) netto 5 435,55 
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

0,00 0,00 obrotowego ( wie lkość ujemna ) 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobw iazania 50,42 
0,00 0,00 I. Rezerwy na zobwiązania 

1. Rezerwy z tytułu odroczoneoo podatku dochodoweao 
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe 
- dluaoterminowe 
• krótkoterminowe 
3. Pozostałe rezerwv 
• długoterminowe 

• krótkoterminowe 
li. Zobwiazania dłuaoterminowe 
1. Wobec jednostek powiazanvch 
2. Wobec oozostalvch iednostek 
a) kredyty i DOŻYCZki 
bł ZYsk z tvtulu dlużnvch oaoierów wartościowych 
c) Inne zobowiazania finansowe 
d) inne 

0,00 0,00 Ili. Zobowiazania krótkoterminowe 
1. wobec jednostek oowiązanych 
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności : 

6 009,45 15 080,43 • do 12 miesięcy 
0,00 0,00 - powyżej 12 miesiecy 

b) Inne 
2. Wobec pozostalych iednostek 
a) kredyty i oożyczki 

b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
cl Inne zobowiazania finansowe 

0,00 0,00 d) Inne tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności : 
- do 12 miesiecY 
- powvżei 12 miesiecy 
e) zaliczki otrzymane od dostawcy 
n zobwiazania wekslowe 
al z tvtulu oodatków. ceł. ubewieczeń i nnvch świadczeń 0,00 
h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 
i) inne 

3. fundusze specjalne 50,42 
IV. Rozliczenia międzyokresowe 

6 009,45 15 080,43 1. Ujemne wartości firmy 
6 009,45 15 080,43 2. Inne rozliczenia miedzyokresowe 

0,00 0,00 • długoterminowe 

• krótkoterminowe 

0,00 0,00 

6 009,45 15 080,43 
5 959,03 14 994,96 

50 42 85,47 

6 009,45 15 080,43 SUMA PASYWOW _ 6 009,45 
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I daiWic~fu~i k~;i\V~;~hlf,WsM)w /data i podpis osoby • której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych / 

Koniec 
roku 

14 994,96 
7 109,54 

·1 150,51 
9 035,93 

85,47 

0,00 
0,00 

85,47 

15 080,43 


