
BILANS
............................................... REGON: 
(nazwa jednostki) na dzień 31.12.10 (numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 
1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku
A Aktywa zmniejszające kapitały własne  -         -        A Kapitały ( Fundusze) własne
I należne opłaty na poczet kapitału I Kapitały 

B Majątek trwały II

I Rzeczowe aktywa trwałe III Fundusze 
grunty zasadniczy

IV

V

środki transportu VI wieloletnie rezerwy celowe

wyposażenie B Kredyty i pożyczki

inwestycje rozpoczęte I

kredyty bankowe

II Wartości niematerialne i prawne  -         -        Pożyczki

 -        II Pozostałe kredyty i pożyczki

kredyty bankowe

Pożyczki

III Finansowe składniki majątku trwałego  -         -        III

udziały w obcych jednostkach C  0,92       -        

I Zobowiązania  0,92       -        

udzielone pożyczki długoterminowe  0,92       -        

inne finansowe składniki majątku trwałego zobowiązania wekslowe

B Zobowiązania wobec budżetów

I Zapasy  -         -        Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń

materiały zobowiązania w/w zakładowe

produkcja nie zakończona pozostałe zobowiązania

 44 769,95       9 465,58      

 43 442,05       6 669,46      Kapitał ze sprzedaży akcji własnych 
powyżej ich wartosci nominalnej

 43 442,05       6 669,46       44 769,95       9 465,58      
 44 769,95       9 465,58      

budnki i budowle Zmiany funduszu na skutek 
przeszacowania aktywów

urządzenia techniczne maszyny 
wyposażenie produkcyjne i handlowe  43 442,05       6 669,46      nie rozliczony wynik finansowy z lat 

ubiegłych

Długoterminowe kredyty bankowe i 
pożyczki

należności z tytułu zaliczek na inestycje

nabyte koncesje,patenty,licencje,znaki 
towarowe i podobne wartości

wartośc firmy

należność z tytułu zaliczek na wartości 
niematerialne i prawne

Kredyty bankowe i pożyczki 
przeterminowane

Zobowiązania ,  fundusze specjalne , 
rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe papiery wartościwe

zobowiązania z tyt.dostaw, robót i usług

Mjątek obrotowy  2 797,04       2 538,61      



produkty gotowe II Fundusze specjalne  -         -        
towary zakładowy fundusz socjalny

zaliczki na poczet dostaw zapasów zakładowy fundusz mieszkaniowy
II Należności i roszczenia inne fundusze specjalne

 -         -        III Rozliczenia międzyokresowe (bierne)
należności od budżetów przychody przyszłych okresów

należności w/w zakładowe rozliczenia międzyokresowe
pozostałe należności D Rezerwy  i inne pasywa  -         -        

I rezerwy  -         -        
III Środki pieniężne Rezerwy na należności wątpliwe

środki pieniężne w kasie II Inne pasywa  -         -        

środki pieniężne w banku  40,09       2,00      

inne środki pieniężne  -        E Wynik finansowy -257,51      
IV Krótkoterminowe papiery wartościowe I Wynik finansowy netto -257,51      
V Rozliczenia międzyokresowe   (czynne) zysk ( wielkość dodatnia)
C Inne aktywa  -         -        -257,51      

I

II

Suma bilansowa Suma bilansowa

.....................................
Data sporządzenia 25.03.2011r Podpisy

należności z tyt.robót dostaw i usług

roszczeniav sporne
 2 797,04       2 538,61      
 2 756,95       2 536,61      

fundusz mienia zlikwidowanych 
przedsiębiorstw

 1 468,22      
 1 468,22      
 1 468,22      

strata ( wielkośc ujemna )
wartośc mienia zlikwidowanych 

przedsiębiorstw
nieobowiązkowe odpisy z wyniku 

finansowego

 46 239,09       9 208,07       46 239,09       9 208,07      






	bilans

