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wg stanu na koniec III kwartalu 2011 roku

Nazwa województwa

')slaskie Przed wypelnieniem przeczytac instrukcje
Nazwa powiatu I zwiazku 1)

rybnicki czesc budz, 2)

Nazwa gminy I zwiazku

A. Naleznosci oraz wybrane aktywa finansowe

dluznicy krajowi
dluznicy zagraniczni

kwota

instytucjenaleznosci
sektor

Wyszczególnienie ogólem
ogólemfinansów pozostale

niekomercyjne
ogólem

pod mot y

pozostalebank krajoweprzedsiebiorstwagospodarstwadzialajace na nalezace
(koI.3+15)

(kol. 4+9+10+11publicznychgrupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IV
centralny

banki
instytucje

niefinansw.edomoVverzecz(kol. 16+17)do strefy
podmioty

+12+13+14)
ogólem linansowegospodarstweuro

zagraniczne

(kol.5+6+7+8)
domowych

1

234567891011121314151617

N1 papiery wartosciowe (N1.1+N1.2)

o,oc0,000,000,000,000,000,000,000,00o,oc0,000,00o,m0,000,00o,oc

N1.1 krótkoterminowe

o,oc0,000,000,000.000,000,000,000,00o,oc0,00
0,000,00,000.00o,m

N1.2 dlugotenninowe

o,oc0,00
0,000,000,000,000,000,000,00o,oc0,000,00o,m0,00

0,00o,m

N2 pozyczki (N2.1 +N2,2)

o,oc0,000,000,000,000,000,000.000,00o,oc0,000,000,00,000,000,0

N2.1 krótkoterminowe

o,oc0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00o,m0,000,00o,m

N2.2 dlugotenninowe

o,oc0,000,000,000.000,000,000,000,000,000,000,00o,.0,000,00o,m

N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)

8427888,68427888,6419761,210,000,0019761,210,000,008408127,4:: 0,000,000,00o,m0,000,00O,.

N3.1 gotówka

19761,2119761,2119761,210,000,0019761,210,000,00o,oc0.000,000,00O,OC0.000,00O,m

N3.2 depozyty na zadanie

5408127,45408127,430,000,000,000.000,000,005408127,43 o,m0,000,000,00,000,000,0

N3.3 depozyty terminowe

3000000,03000000,000,000.000,000,000,000,003000000,00 O,.0,00
0,00O,oc0,000,00o,m

N4 naleznosci wymagalne (N4.1 +N4.2)

367 938,4367938,471283,81162,260,001121,550,000,000,000,006110,90360543,76O,OC0,000,00O,.

N4.1 z tytulu dostaw towarów i uslug

8128,18128,191283,81162,2€i0,001121,550,000,000,00,008,006836,3 0,00,000,00o,m

N4.2 pozostale

359810,2359810,280,000,000,000,000,000,00O,oc
0,006102,90353707,38O,OC0,00

0,000,0

N5 pozostale naleznosci (N5.1 +N5.2+N5.3)

15085,715085,750,000,000,000,000,000,000,000,001460,1412153,451472,10,000,00o,m

N5.1 z tytulu dostaw towarów i uslug

4069,54069,570,000,000,000,000,000.000,000,00255,613758,0755,80,000,00O,.

N5.2 z tytulu podatków i skladek na

o,oc
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00,000,000,0

ubezpieczenia spal.

N5.3 z tytulu innych niz wymienione powyzej

11016,111016,180,000,000,000,000,000,000,00,001204,538395,381416,20,000,000,0
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,dleznosci z tytulu udzielonych poreczen i gwarancji

dluznicykwota
Wyszczególnienie

naleznosci
podmioty

ogólem
sektora finansów

grupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostale
(kol. 3+8)

publicznych
grupa l

podmioty
(koI.4+5+6+ 7) 1

2345678

81 naleznosc glówna z tytulu udzielonych gwarancji i poreczen

0,000,000,000,000,000,000,00

82 odsetki ustawowe od naleznosci glównej z tytulu udzielonych gwarancji i
0,000,000,000,000,000,000,00

poreczen
83 wartosc splat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dluzników z

0,000,000,000,000,000,000,00
tytulu udzielonych poreczen i gwarancji (wydatki)

84 kwota odzyskanych wierzytelnosci w okresie sprawozdawczym od
0,000,000,000,000,000,000,00

dluzników z tytulu poreczen lub gwarancji (dochody)

1) Niepotrzebne skreslic

2) Wypelnic gdy dotyczy
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IWyjasnienia do sprawozdania Rb-N I
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