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Kwota wyniku finansowego
spowodowana zmianami
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2 a. Rzeczowe aktywa trwale -srodki trwale
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Nazwa grupy skladników majatku trwalego

1. grunty (w tym prawo uzytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i
wodnej
3. urzadzenia techniczne i maszyny
4. srodki transportu
5. inne srodki trwale
Razem

2

Powierzchnia m2
Wartosc

2
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Nazwa grupy skladników majatku trwalego
1. Inne wartosci niematerialne i prawne
Razem

Stan na poczatek
roku obrotowego

Stan na koniec
roku

obrotowe~
0,00
0,00

Stan na

poczatek roku
obrotowego

(netto)
0,00
0,00

. Amortyzacja za rok Inne zwi

0,00

2 oterminowe

4. Inne dlu
Razem

2 h. Podzial naleznosci wedlug pozycji bilansu o pozostalym na dzien bilansowy, przewidywanym umowa okresie sp/at'
o okres wvmaqalnosci

do 1 roku Razem
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Stan na
koniec roku

obrotowego
(netto)



2 i. Podzial zobowiazan wedlug pozycji bilansu o pozostalym na dzien bilansowy, przewidywanym umowa okresie splaty
okreswymaaalnosci

do 1 roku Razem

2 ". Rozliczenia miedzyokresowe czynne i bierne
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stan na

poczatek roku --l koniec roku
obrotowego I obrotowego

2

2 J. Zatrudnienie i naarodzenia

Wypelniaja organizacje prowadzace dzialalnosc statutowa odplatna i nieodplatna pozytku
pubiicznego oraz prowadzace tylko dzialalnosc statutowa odplatna pozytku pubiicznego. W

ozostalvch orzvnadkach wolsoc; n/d

2
Liczba osób

rodzenie
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4 a. Informacje o strukturze kosztów
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4 b. Pozostale koszt

wartosc netto sprzedanych srodków trwalych,
srodków trwalych w budowie oraz wartosci
niematerialnych i prawnych

wartosc netto z likwidacji srodków trwalych,
wartosci niematerialnych i prawnych w wyniku
zdarzen mieszczacych sie w granicach
ogólnego ryzyka gospodarczego
Inne

4 c. Koszty finansowe
Wartosc ewidencyjna sprzedanych udzialów i
akcji, stanowiacych dlugo i krótkoterminowe
aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i pozyczek oprócz
odsetek od kredytów inwestycyjnych w
okresie realizacji inwestycji
Oplacone prowizje od zaciagnietych
kredytów, oprócz prowizji od kredytów
inwestycyj nych
Zaplacone odsetki za nieterminowa regulacje
zobowiazan
Odsetki i dodatkowe oplaty od srodków
trwalych przejetych w leasing finansow
Inne koszty finansowe

5 a. Zródla zwiekszenia i wykorzystanie funduszu statutowego
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5 b. Rozliczenie wyniku na dzialalnosci statutowej

Wynik na dzialalnosci statutowe.

6 Zobowiazania zwiazane z dzialalnoscia statutowa:
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