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Nazwa i adres 

jednostki sprawozdawczej 

........... ................................... 
Numer identyfikacyjny REGON 

Stan na 
AKTYWA poczqtek 

roku 

A. Aktywa trwate 70711,10 

I. Wartosci niematerialne i 45019,64 

prawne 

II. Rzeczowe aktywa trwate 25 691,46 

1. Srodki trwate 25691,46 

1.1. Grunty 

1.2. Budynki, lokale i obiekty 
iniynierii lijdowej i wodnej 

1.3. Urzijdzenia techniczne i 25 691,46 

maszyny 

1.4. Srodki transportu 

1.5. Inne srodki trwate 

2. Srodki trwate w budowie 
(inwestycje) 

3. Zaliczki na srodki trwate w 
budowie (inwestycje) 

III. Naleinosci dtugoterminowe 

IV. Dtugoterminowe aktywa 0,00 

finansowe 

1. Akcje i udziaty 

2. Papiery wartosciowe 
dtugoterminowe 

3. Inne dtugoterminowe aktywa 
finansowe 

V. Wartosc mienia 
zlikwidowanych jednostek 

B. Aktywa obrotowe 26676,79 

I. Zapasy 0,00 

1. Materiaty 

'-- - -

BILANS Adresat 
jednostki budietowej i 

samorzqdowego zaktadu Urzijd Miasta Rzeszowa 
budietowego 
sporz'ldzony 

Wydziat Ksi~gowo - Rachunkowy 
na dzien 31.12. 2013 r. 

Stan na 
koniec roku 

57641,76 

24315,34 

33 326,42 

33 326,42 

33326,42 

0,00 

36400,27 

0,00 

Wystac bez pisma przewodniego 

Stan na 
PASYWA poczqtek 

roku 

A. Fundusz ·203 735,76 

I. Fundusz jednostki 3508541,44 

II. Wynik finansowy netto (+, -3712277,20 

) I 
1. Zysk netto (+) 

2. Strata netto (-) -3712277,20 

III. Nadwyika srodk6w 0,00 

obrotowych H 
IV. Odpisy z wyniku 
finansowego (-) 

V. Fundusz mienia 
zlikwidowanych jednostek 

B. Panstwowe fundusze 

celowe 

C. ZobowiC}zania i rezerwy 274446,86 

na zobowiC}zania 

I. Zobowiqzania 
dtugoterminowe 

II. Zobowiqzania 274446,86 

kr6tkoterminowe 

1. Zobowiijzania z tytutu 5596,22 

dostaw i ustug 

2. Zobowiijzania wobec 26345,00 

budietow 

3. Zobowiijzania z tytutu 62481,27 

ubezpieczen i innych 
swiadczen 

4. Zobowiijzania z tytutu 180024,37 

wynagrodzen 

5. Pozostate zobowiijzania 

6. Sumy obce (depozytowe, 

zabezpieczenie wykonania 
umow) 

7. Rozliczenie z tytulu srodkow 

na wydatki budietowe i z 
tytutu dochod6w 
budietowych 

Stan na 
koniec roku 

·230343,74 

3351734,17 

·3582077,91 

·3 582077,91 

0,00 

291 683,15 

291683 ,15 

5 129,15 

22 114,00 

82692,14 

181747,86 
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2. P6tprodukty i produkty w III. Rezerwy na zobowiqzania 
toku 

3. Produkty gotowe D. Fundusze specjalne 26676,79 32702,62 

4. Towary 1. Zaktadowy Fundusz 26676,79 32702,62 

Swiadczen Socjalnych 

II. Naleinosci krotkoterminowe 21750,00 28 182,55 2. Inne fundusze 

1. Naleinosci z tytutu dostaw i E. Rozliczenia 0,00 0,00 

ustug mi~dzyokresowe 

2. Naleznosci od budzet6w I. Rozliczenia 
mi~dzyokresowe przychodow 

3. Naleznosci z tytutu II. Inne rozliczenia 
ubezpieczen i innych swiadczen mi~dzyokresowe 

4. Pozostate naleinosci 21750,00 28182,55 

5. Rozliczenia z tytutu srodk6w 
na wydatki budietowe i z tytutu 
dochod6w budietowych 

III. Krotkoterminowe aktywa 4926,79 8217,72 

finansowe 

1. Srodki pieni~ine w kasie 

2. Srodki pieniezne na 4926,79 8217,72 

rachunkach bankowych 

3 Srodki pienieine 
panstwowego funduszu 
celowego 

4. Inne srodki pienieine 

5. Akcje i udziaty 

6. Inne papiery wartosciowe 

7. Inne kr6tkoterminowe 
aktywa finansowe 

IV. Rozliczenia 
mi~dzyokresowe 

Suma aktywow 97387,89 94042,03 Suma pasywow 97387,89 94042,03 

A. Objasnienie . wykazane w bilansie wartosci aktyw6w trwatych i obrotowych Sq pomniejszone odpowiednio 0 umorzenie 
'- i odpisy aktualizujqce 

B. Informacje uzupetniajqce istotne dla rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji finansowej i majqtkowej: 

1. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych: 295302,68, w tym umorzenie pozostatych wartosci niematerialnych 
i prawnych: 44 987,40 


2" Umorzenie srodk6w trwatych: 189 635,50 


3. Umorzenie pozostatych srodk6w trwatych: 331830,64 

4. Odpisy aktualizujqce srodki trwate: 

5. Odpisy aktualizujqce srodki trwate w budowie: .... ::: .... 

6. Odpisy aktulizujqce wartosci niematerialne i prawne: ......~..... 

7. Odpisy aktualizujqce naleznosci 

8. -," /<:_... _. -', 
~. " , "~t/~ 

. ' , , 
I.'. t. ! '.~' < .... '(, ,r/,I , , " ' ~I'< 2014·03·19 

(glowny ksiEigowy) (rok, miesiqc, dzieri) (kierownik jednostki) 


