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Regionalana lzba obrachunkowa
w Rzeszowie
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A 14n n7l Al 6 14l 848.58 \. Fundusz 
' 
kapital wła8ny 118/415,u l 096 257,89

lvartoścl nlematerialne i prawne (apltał (rundu8z)
1 199 713,06

(apltał (lundu8z) zapasowy

},

nne wańości ni6malerialne i Drawne
ll (apltał (fundu§z) z

rLł|tnll,.^ii wi.ńóńr,

4aliczki na wartości niemateńalne i prawne Jozo3Ełe Kapltały
a..ńi.r_-^l,^,^^.l 21 200,24

<zeczowe aktywa lrwale
6 340 071,61 6 ,l4,1 848,58

lysl( (strata) z lat ubiegłych

srodki tMałe 6 141 848,58 ,ll 3k (strata) ngtto 15 297.72 88 157,45
t) ]runry w rym prawo weczyslego uzylkowanli

tnlńtl l
231 806,00 231 806,00

] aobowiązania i rgzerwy na
5 251 073,97

l l budowle

, Jrządzenia techniczne i maszyny
10 946,96

l. <ezerwa z tytułu odroczonegc

i) ;rodki transportu
1 ,| 18,68 206,38

{ezeMa na §Wiadczenia
!ń^^i-lń6 i Md^hl.^

30 4?7 65 4R ?7o 67

ll !ależności długotermlnowe !obowiązania
lługotgrminowe

^/obec 
jednosteknwestycje długoterminowe l.

)ługoterminowo rozllczgnia

nlAdżvótlaaówa

|vooec Pozo§€lycn
ednostek, W których
ednostka posiada
,..ń^.r^u,5ńiA M, ł.ńit,ló

irrywa z ryturu oqroęonego pooatku ]. vobec Pozostałych jednostek

rozlioenia miedruokresowe
ĄkqBa obrotowe

234 633,49
)) I tytułu emisji dłużnych

Ę^iArĄ! wańóć.i^le^h
|apa9y

49 288,18 35 459,32 , nne zo9owązanla Ilnansowe

ńr^.lllkłV w l^Lll

]. -rmuKty golowe ll !obowiązania
lrAtl.^łarmIn^WA 51 524,74 53 918,63

l. y
49 288,18 35 459,32

loDowiąania wobec
Aalnóślpk nnwit7enVch

), aaliczki na dostawy l)

!owe
miesiecv

l)
300,00 )) nne

,
52,00

, nre
1 083,79

]. zobowiąania Wob9c
iń,^śr.fu.h i.dńńślAk 48 586,46 52 386,91

i oóźVć7ki
ll

4,1 407,33 197 472,38
' 

|z tytułU emisji dłużnych
lnlniarĄrl trlałnćrinururh

fótkoterminow€ akt}rwa finar§ou/e
41 4o7,33 ,l97 472,38 , nne zobowiąania linansowe

l) v jednostkach powiąanych ,) zobowąanla z tyltru oostaw:
46 150,46 50 558,81

1a 97o 45

jrodl( pieniężne W kasie i na rachunl€ch
38 466,88 195 938,49 , zaliczki otrzymane na dostaĘ

2 94U-4b 1 533.a9



inne aktywa pieniężne ]) z tytufu podatkfu/, ceł,
ubezpieczeń spolecznych i

zdrowotnych oraz innych
Mliló^, nllhlic7nóDraMvch

2 436,00 1742,00

1) z Mulu wvnaorodzeń
v

3 638,.0 1 349,79
nn€ (depozyty)

86,10

Fundusze so€cialne 2938,28 1 531,72
Rozliczenia
mledzvokregowe 5 l99 549,23 5 226 305,55

uiemna wańośó firmv
nne rozliczenia
miedzvokresowe

5 199 549,23 5 226 305,55

lowe 5 199 549.23
olermimwe 253 850,

Marek Gil
Kolbuszowa, dnia 25.04,2022 r.

Miejsce, dala s'oź*'"n'"'SKARI]sporządził:

z up.lBńrurłłzA

,^[Mil-^3śł-,^tl

\rolf,olBrmlnowg rozllczonla
hi.d,r,^L,Ac^wA

63;uma aktvwów 6 435 489,31 Um, Daswów 6 435 4a9.3l
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