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(pieczęó .iednostki)
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Fundąpja P.rzywróómy Pamięć
(pieczęć jednostki)

sporządzony

BILANs
na dzień:

jednostka obliczeniowa: A. . . . . .

Pożycja. Tręś,ć.PozJcli §tan ńa
2013 2@14

.0.;OO ].CI;OO

I Wartości nięmatęrialne i prawne

n Rzęczowę aktywa trwałe

u. Należności długoterminowe

IV. InwesĘcj e dhirgoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

§.l A_ktWal.obtotow€ '[,629,0'3 10,054;94
l Zapasy

il Należności krótkoterminowe

ilI. Inwestycj e krótkoterminowe 1 629,03 10 054,94
IV. Krótkoterminowę rozliczenia międzyokresowe

A. :Ifupit§ł (f,u!dusz, ) wlasny -370i97 1o05494
I Kapitał (fundusz) podstawowy 500,00 500,00
II. Należne wpłaĘ na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

il. UdziaĘ (akcje) wlasne (wielkość ujemna)

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy -870,97
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VlI Zysk (strata) z lat ubiegĘch -870,97
VIIL Zysk (strata) netto 10 425.91
Ix, Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

,.,!0.,b]Owiął.łni4lilręporw!,na.,zobolr_.i_ązałia 2l0,00;O0 o;00
I Rezerwy na zobowiązania

lI. Zobowiązaniedługoterminowe

uI Zob ow iązania krótkotęrminowe 2 000,00
ry. Rozliczenia międzyokresowe

Ńt{J^Ł /I4-fu§h
Ą .'(-*-- LJa*-r, t

h]w Mn ,.óką/

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp,, ul, Owocowa 8,

Drukowane programem DRUKI GoFIN Wydawnictwa Podatkowego GoFIN - WWW,Druki.Gofin.pl



Fund!6. "Przyturó&rty PrmlQć'
al. Jana Pawła Il26blil

3?,450 Stalowa Wola

*.uo r, iu §t$"fąBltf;l8 33- i r, i;_ i,,
www. przywrocmypa miec, pl

sporządzony na

BlLAl\S
dzień: 31-12-2014

jednostka obliczeniowa : Zł

:,AKTYWA Stan na PAsYwA §tan na

2o13 2o14 2o13 2o14

A Aktvwa trwalc 0,00 0.00 A K:rnitłl ( lilntlusz) lvlrlsnv -370,97 10 054,94

]it wartości niematcrialne
i orawne

0,00 0,00 I Kapital (fundusz) podstawowy 500,00 500,00

il Koszty zakończotrych prac
rozwoiowvch

tI
Nalcżnc wplaty na kapital
uodstawowv (rvielkość uiemna)

ż Wartość firnry ItI
Udzialy (akcje) wlasne
(wielkość uiemna)

J
lnne wańości niematerialne
i nrirwlre

ry Kapitał (fundusz) zapasowy -870,97

4
zaliczki na waltości
nier-rlaterialne i prawne

v Kapitał (fundusz)
z aktualizacii wyceny

Il Rzeczowe aktywa trwale 0,00 0,00 vI Pozostale kapitaly (fundusze)
rezerwowe

srodki trwałe 0,00 0,00

il)
gtllnty (w tynl prawo
uzvtkowania wieczvstego grlttrtlt)

b)
budyrrki, lokale i obiekty
inżvnierii lądowei i rvodnei

Vn Zysk (strata) z lat ubieglych -870,97

c lrrzadzenia techniczne i nlaszyny VIII Zvsk {strata) netto 10 425.91

d) środki transportu 0,00 x Odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego
(wielkość uiemna)

ie)

2

inne śr,odki trwałe B Zobowiązania i rezerlvy na
zobowiazania

2 000,00 0,00

srodki trwałe w brrdowie I Rezerwy na zoborviązania 0,00 0,00

_)
za|iczki na środki trwałe
w budowie

Rezerwa z tytttłu odroczotrego
nodatku doclrodoweso

III Należności dlugoterminowe 0,00 0.00 2
Rezerwa tra świadczcnia
ęmetyta|ne i podobne

0,00 0,00

1
2

Od iędnostek powiązanych * dłttgotenrrinowa

od oozostałvch iednostek - krótkoterr-rrirrowa

tv Inrvestvci e dlugoterminowe 0,00 0,00 _] Pozostałe l,ezerwy 0,00 0,00

Nieruchonrości - dłusotertrritrowe

ż wartości niematerialne i prawne - krótkoterlninowe

3

'1|

Długoterminowe akt}rya
fillansowe

0,00 0,00 II Z ob ow iązania d lu go ter m in owe 0,00 0,00

rł, icdnostkach nowiązallvch 0,00 0,00 l wrlllcc icdlrtlstck lrowiązanych

- trdziałv ltrb akcie 2 wobcc nozostałvch icdnostck 0,00 0,00

* inne oanierv wartościowe a) kredvtv i nozvczki

- trdzielotre pożyczki b)
z tytufu emisji dhrżnych
oanierów wartościowvch

irrne długotenninowe aktywa
fitratrsowe

c) inrre zobowiązania finansowe

b) w nozostałvclr iednostkach 0,00 0,00 d) lnne

- trdziały ltrb akcje III Zobowiązania
krótkoterminowe

2 000,00 0,00

- itrne papiery wartościowe wobec iednostek powiazanych 0,00 0,00

4

- udzielorre pożyczki a)
z tytułu dostaw i usług,
o okresie wynragalności:

0,00 0,00

- inne dfugotetminowe aktywa
finansowe

- clo l2 nliesięcy

Ilue inwestvcie dfu eotetminowe - oowvżei l2 nlięsięcv

V Długoterminowe rozliczenia
miedzvokresowe

0,00 0,00 b) lnllę

l
Aktylva z tyttrłu odroczolrego
nodatku dochodoweso

ż Wobcc pozostałych jednostek 2 000,00 0,00

ż
Inne rozliczenia
nriedzvokresowe

a) kredyty ipożyczki

Drukowane programem DRUKI GoFlN Wydawnictlva PodatkQwego GoFIN - wt W.Druki.Gofln.pl



d)

z tytułu emis.ji dłużnlic
icrów wartościowych §f \d,';

intre zobowiazatlia fi nansowt
z tytułu dostaw i u§hrg; , ".1.

zaliczki otfzymane na dostawy
zaliczkl na dostaw

Należności krótkoterminolve z tyhlhl podatków, ceł,
icczcń i innvclr śrviadczeń

Na leżności od jednostck
z tyttrłLr wynagrodzeti

z tyttllu dostaw i ushrg, o

do l2 mies

- powyżej l2 miesięcy

z tytułu dostaw i usług, o

- krótkotenrrinowe

z tytułu podatków, dotacji, ceł,
trbezpieczeri społeczrrych
i zdrowotnych oraz inrrych
świadczeri

Inwestvci e krótkoterminowe
Krótkoteminowe aktywa
filrallsowe

* inne krótkotermitrowe aktywa
fitratrsowc

ałych iedrrostkach

- irrne krótkoterminowe aktywa
finansowe

środki pieniężtle i inne aktywa

- środki pieniężne w kasie i na
racIrulrkaclr

- irrne środki

- irlne ak
Inne inwestycje
krótkoterrr-riIrowe

U_.,9!,fu1...,
(Data i podpis osoby,
raclrunkowych)
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4. r€.9,,?g-łr..... ....
1oata i póJpii ti"in.iiit" j"Ji,"iiii, ; j;;łij.J;;iią
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
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