
Załącznik Nr 7 do instrukcji

A. Aktywa trwałe II 1,1.2 A.  Fundusz II 1,2,3,4,5,6

I. Wartości niematerialne i prawne - I.   Fundusze jednostek -

II.Rzeczowe aktywa trwałe -
II .Skumulowana nadwyżka lub 
niedobór na zasobach budżetu           (+,-
)

II. 6

1.1.Grunty - III.Nadwyżka lub niedobór budżetu          
(+,-)

II. 1,2

1.2.Budynki,lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej - IV. Wyniki finansowe roku bieżącego -

1.3.Pozostałe środki trwałe - 1.1 Zysk netto -

1.4 Inwestycje  (środki trwałe w 
budowie) - 1.2 Strata netto (-) -

1.5 Środki przekazane na poczet 
inwestycji (środków trwałych w 
budowie)

- V.Wyniki finansowe lat ubiegłych -

III.Długoterminowe aktywa 
finansowe - 1.1 Zysk netto -

1.1.Akcje i udziały    - 1.2 Strata netto (-) -

1.2.Papiery wartościowe 
długoterminowe - VI. Odpisy z zysku i nadwyżki środków 

obrotowych roku bieżącego (-)
-

1.3.Inne - VII. Pozostałe pozycje II. 3.4.5

IV.Należności finansowe 
długoterminowe

 II 1,1.2 B.Zobowiązania długoterminowe -

V.Wartość mienia zlikwidowanych  
jednostek

 - 
I. Zobowiązania finansowe 
długoterminowe

 I.1,1.2 

B. Aktywa obrotowe I.II. 1.1,1,2.3 II.Pozostałe zobowiązania 
długoterminowe

-

I. Zapasy - C. Zobowiązania krótkoterminowe i 
fondusze specjalne

I 1,1.1,2.3

II. Należności i roszczenia 
krótkoterminowe  II .2.3 I. Zobowiązania finansowe 

krótkoterminowe
I 1,1.1

III. Należności finansowe 
krótkoterminowe II.1,1.1 II. Pozostałe zobowiązania 

krótkoterminowe
 I. 2.3 

IV. Środki pieniężne I III. Rezerwy na zobowiązania -

V. Krótkoterminowe papiery 
wartościowe - IV. Fundusze specjalne -

C. Rozliczenia międzyokresowe III D.Rozliczenia międzyokresowe III

D.Inne aktywa - E. Inne pasywa, fundusze celowe  - 

Suma aktywów A+B+C+D Suma pasywów A+B+C+D+E

.................................. ...............................
Główny Księgowy  rok, miesiąc, dzień

.........................................
Kierownik jednostki

Pozycje bilansu za 
rok 2003 

odpowiadające 
pozycjom bilansu 
skonsolidowanego

Stan na koniec 
rokuAKTYWA

Pozycje bilansu 
za rok 2003 

odpowiadające 
pozycjom bilansu 
skonsolidowaneg

o

Stan na koniec 
roku PASYWA

Numer identyfikacyjny REGON na dzień                       roku Wysłać bez pisma przewodniego

dla: jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Adresat:
Arkusz dostosowawczy bilansu skonsolidowanego




