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GMlNA POGORZELA

AI{T!,W.\ Stan na
początek

rokrt

Stan na
kolliec
roku

PAs\,\\,A Stan na
począłcli

1,oku

§tirn na
ltotl iec
roliu

A, Aktylva trl.vlrłc 0,00 0,00 A. I,'uncluszc 0,00 0,00
I. W;rrtości nięnrlteriłlne

i prawne
l. liundusz jctlnostlii

0,00 0,00

ll. Itzrlczorvc Rl<tylva trrt,iłłc
0,00 0,00

Il. Wynik ł]nanstllyv
netto (+, ,) 0,00 000

I. Środlri trllalc 0,00 0,00 l , ly,sk nL,tk) ( l) 0,00 0,00

l. GrLrnty 0,00 0,00 2, Strata nclto (--)

l, l, l. Gr-Lln6, stur<lwiące
tvłaslrośc jedrrosli<i

siinol,zlltiu tc1,1,toria l ncgo
prz_ekazł lle rł, uzytk orva-
nie u,icczyste innynl
pocllrliLltt,ltri

0,00 000

l ti. Odpisy z lv.v-nikrr
lin a nsolr,ego (rladlt,1,1ft 1
śroclkórv obroftlrvvch) (-)

1 ,2. BLxlyrrkr, itlkalc
i obickty irrźyniclii
lątiolvc_j i r.1,otlrtc"i

0,00 000
lv, liundusz mioniil

zliklviclortnnych
iednogtek

1,3, Urządzenia
teclrnicznc
i tnaszvnv

0,00 0,00
i}, liu ncluszt, placórr ek

c. palishvorvc fu ntlusze ctlltJwtl

l ,4. Sroclki 1lan§poflu
0,00 000 t}, Ztlbowiązania i rezel.t,\,

nli zollorl iązirrria 0,00 0,00

5. lnnc śroclki 1r,rł,ałe
0,00 000 [. Zoborviązania

dlu gotcrnlinolvc

2. Srodl<i frłvalc w lrudorvic
(inwest__vc.ie )

l {. Zcborviązanił
króti<trtc rtnin orv c 0,00 0,00

3. Zaliczlri na środki
trrvalc w burlowic
{inlvestvcit }

1, 7,obawjtlz.łlll i ll z. tvttrłLl

cltlstaił,i trslitg 0,00

lI. Nalcżnośc
dlugoterln notv()

2, Zobtxviąziur ilt rł,tlllec:
butlzctów

lV, Długoterlnilltlrvc
aktyrva linansorve 0,00 0,00

3. Zobowit1ztttIia z tytuiu
Lrbezpiec:zeń i irrnych
świadczeri

J. Aiic.lc i utjzilrłr 4, Zoborł,iązallia z tl,tułrr
rvyrrlrgrtldzr":li

2. lnne papiel,v r1,1łlltlśt:ior,ve ,i, Poztlstałc zr.lbtlli, iązatlia

3, lnne tiługotcrnli tlr_rrvo

aktywa iinatrs<lwt-
ó, Strnly obcc (dcpozytclr.ł,c,

z;tlrczpiccz.'l l i(j \\,y k()l1i]11 iil
trtrrórv)

V. \Yartość rnicrrilr
zliltlvidorvłr ttvch .i ecl n rlstłłi

7. }łtlzliczenia z lytirłLr
śrotlkótv rT ł rł,ydatki
bLtclzeLor,vt i z 1vtLiłtL

tlcic iltidórł, il utlzc Lo rvvc lr

DrUkowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GoFlN - WWW,Druki.Gofin.D|



B. Aktyłva o1lrolorvc 0,00 0.00 ij. FLtttclLtsze specjalne 0,00 0,00
l. Zapasy

0,00 0,00 8. l. Zakładclwy Furrciusz
Srviitclozcri Soojalnyoh 0,00 0,00

l. Materiały
8.2. Inne tiurdtlszc

2. Pólprodukty i protiulity
w tclku

lll. lłczerrtv na zrrlrowiązulli:t

J. PrclclLrlit.y g()lowc l\/. Rozliczęnia
mi9dzvOkl.e§Owc

4.'lowary

II. Nalcżności
krótkoterminorve 0,00 0,00

l, Nalozności z tytułLr clclstalł
i usłrrg 0,00 0,00

2. Należności ocl btlclzetórv

3, Naleznclści z tytułu
ubezpicczeri i ilrrrych
śrviaclczeń

4. IJozostłłc nulożrrości

.5. Rozlir;zęnio ż tytulu śrclclli(lrv
na wyrlalki bLttlźclclrvc
i z tytufu d<lchoilorv
birclzetowych

lll. krótkoterminottc
aktywa linanstlrve 0,00 0,00

l, Srodki pielr.ięzrrc w kasic

2. Srcldki pieniężne na
liichitrrkirch błnkorvych 0,00 0,00

3- Śroclki picniężnc
ptttl st wt,lw ulgt) lirnt1 uszu
colorvcg<l

4. lnnc. śIr;rlki picrrię.znc

_5. Akcjc ltrb rldz.ilrly

ó, lrrne papiery rł,itrtosciou,0

7. Inrrc li rć>lkottrl"lrtinotvc

aktywł 1]ttitnsolvtl

IV" llozliczcnia
migdz.yoli rrlsowc

suma alitvrłów 0,00 0,00 Strma pasyrvórv 0,0O 0,00
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ffi\oo*o

lzlbelaĘlceał
(glórvn1, księgou,1,1
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