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okres bież. rok poprz. okres bież. rok poprz.

 A. Aktywa trwałe -  zł               -  zł                     A. Fundusze własne 673,55 zł        721,79 zł          

   I. Wartości niematerialne

   i prawne
-  zł               -  zł                       I. Fundusz założycielski -  zł               -  zł                 

   II. Rzeczowe aktywa trwałe -  zł               -  zł                       II. Fundusz z aktualizacji wyceny -  zł               -  zł                 

   III. Należności długoterminowe -  zł               -  zł                    
   III. Wynik finansowy netto za rok 

   obrotowy
48,24 zł-           8 369,11 zł-       

   IV. Inwestycje długoterminowe -  zł               -  zł                    
      1. Nadwyżka przychodów nad 

      kosztami (wielkość dodatnia)
-  zł                 

   V. Długoterminowe rozliczenia

   międzyokresowe
-  zł               -  zł                    

      2. Nadwyżka kosztów nad 

      przychodami (wartość ujemna)
48,24 zł-           8 369,11 zł-       

   IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych 721,79 zł         9 090,90 zł       

 B. Aktywa obrotowe 674,55 zł        721,79 zł              
 B. Zobowiązania i rezerwy na 

 zobowiązania
1,00 zł             -  zł                 

   I. Zapasy -  zł               -  zł                    
   I. Zobowiązania długoterminowe z 

   tytułów kredytów i pożyczek
-  zł               -  zł                 

      1. Materiały -  zł               -  zł                    
   II. Zobowiązania krótkoterminowe i 

   fundusze specjalne
1,00 zł             -  zł                 

      2. Półprodukty i produkty w toku -  zł               -  zł                          1. Kredyty i pożyczki -  zł               -  zł                 

      3. Produkty gotowe -  zł               -  zł                          2. Inne zobowiązania 1,00 zł             -  zł                 

      4. Towary -  zł               -  zł                          3. Fundusze specjalne -  zł               -  zł                 

   II. Należności krótkoterminowe -  zł               -  zł                       III. Rezerwy na zobowiązania -  zł               -  zł                 

   III. Inwestycje krótkoterminowe 674,55 zł         721,79 zł                 IV. Rozliczenia międzyokresowe -  zł               -  zł                 

   1. Środki pieniężne 674,55 zł         721,79 zł              
      1. Rozliczenia międzyokresowe 

      przychodów
-  zł               -  zł                 

   2. Pozostałe aktywa finansowe -  zł               -  zł                          2. Inne rozliczenia międzyokresowe -  zł               -  zł                 

 C. Krótkoterminowe rozliczenia

 międzyokresowe
-  zł               -  zł                    

Suma aktywów 674,55 zł        721,79 zł              Suma pasywów 674,55 zł        721,79 zł          
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