
|inisterctwo Finan3Ów, u|. swiętokŻyska t2, 00-916 WaEzawa

laila i adresjednostki spEwozdewąej

CMINA LEONCIN

Rb.N KWARTALNE SPRAWoZDAN|E o sTANtE NALEżNoŚC| oRAz WYBRANYGH AKwWÓw F|NANSoWYCH

jednośki samorądu terylo.ialnego

b) sprarczdanie zbiorcze

so śanu na koniec l|l kwartafu 2011 roku

a) sprawozdanie jednostkowe c) sprilozdanie łąene ',

\oresetl

Regionaha lzba Obrachunkowa w WaFzawie

DF5CFD1F6791FCFg

,lumer identyfikacyjny REGON

013270471 ilrililililtiltililtililil1t 11ilililil1tiltNilililililililil
,|aławojewÓdztwa l) mazowieckie

,|Wepowiatu/eiązku 1) nwodrcEki

.|ała qminy / eiazku LEoNc|N

WOJ POWlAT GI\4INA TYPGM. zW|ĄzEK JsT TYP ZW Gtupa eęść budż fr

1 4 1 4

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

WyszczegÓ|nienie

krcta
naIeźności

ogÓłe m
(kol.3+15)

dłuŹnicy kajowi dfużnicy fagranieni

ogÓłem
(ko l . 4+9+10+11

+1  2+1  3+14 )

seKoa
finansÓw

publ irnyrh
o0Ó|em

(kol.5+6+7+E)

grupa I grupa l l grupa l l l grupa lv oanK
centfatny banki

pozosIałe
krajowe

instytu cje
lnansowe

gospooerstwa
oomore

instytu cje
riekomercyjne
działające na

Żecz
gospodadw

o!Ó|Bm
(kol.16+17)

poomory
naIeżące
do sircfy

euro

pozostałe
podmioty

za0ranienenief inansff

2 1 6 I 1 0 t 3 1 5 t6

N1 pgpieryEnośdre (N1.1+N1.2) 0,c o o 0.0 0.0 o,o OJ OJ o,o o,0 0.0 0g 0,0 OJ o.o op o,(

N1.1 k'Ótkoteminore o{ o.o o.o 0.0 o.o o.c 0.c o.o o,0 0.! o! 0.0 0.0 0.q o,o 0,(

N1.2 dtugotsminM 0,0 0,0 0,o 0,( 0,0 0.0 0! 0.o 0,0 o,(

N2 pożyEki (N2.1+N2'2) OJ 0,0 o,o 0,0 o,o 0,o 0,o o,o 0,0 0.o o,o 0,0 0,0 o,q

N2.' krÓtkoteminore OJ o.o ąo 0.0 o.o ol o! o.o 0,0 0.q 0,0 0,0 0.0 0,o o,o o,(

N2.2 dluooteminm OJ o,o ą0 0,0 o.o 0{ 0x o,o o,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.o o,o o,(

N3 gotÓwka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) 5t? n6 o,o 0,0 o,o 5!7 0.0 0.0 OJ o.o o,o 0.(

N3.1 ootÓtk. OJ o,o o,o 0.0 o,o 0p o3 o,o OJ ą! 0.0 0,0 oo o.o 0_(

N3.2 depozyty na żądanie 317 M.a 511M,6 0,0 o,o o,o 03 o3 o,o 517 &,6 o.q 0j 0.0 0,0 0,q 0,(

N3.3 depozyty teminore o.o o,o o.o o,0 o,o 0.o 0.o o,o o,! o.o 0,o 0,0 0.0 o,o o,o o,(

N4 należnośc| wymag8|ne (N4.1+N4.2} *419.4 ffi419,4 o,o o,q o,o 0,0 o,o o,o m 1E1.41 9nru.o 0.0 o.o o.o o.(

N4.'| z Mufu dośe twarÓw i us,|ug 65t7 ,9 55t7 ,9 0,0 0,q o.o 0.0 0.o o,o 0,0 0,o o.o 6 5 1 7 o.o o,(

N4'2 pozośałe 516S1.4 516 91,4 o! og og o.o o.o op 0.0 o,o a 181.ł &7m,4 0.0 o,o o,o o.(

N5 pozośało na|eżności (N5'1+N5.2+N5'3) 0.0 0g o.o 00 o.o o.o 0.0 0.0 o.q o,o o,(

N5.1 z tytufu dośaw twarÓw i us'|Uo 0.c o,o o,o 0g o.o 0.o 0,o o.o 0,0 o,o o.o o.o o.(

z lyturu p@aKW I SKEoex na o.o oo o,o o3 03 o.o 0.0 0.0 o,o o3 0.0 0,0 o,q o,o o,(

N5'3 z tytufu innych niż wymienlone powyżej 0.o 0,0 0,0 0.q 0,0 0,o 0,o o.o 0,q 0,o o.o 0,0 0.0 o.(

Ę$j.{}j.Ó"

1.1':?. t:ii: '?.1

f#i ł }ĘśY

!ię":i'lE t:.ł: rłłł201',|-10-22

BeSTia

o227456542

DF5CFDl F6791 FCF9

rck m.c dzie KielMik jednośki

Strona: 1



B. Należności z t!/tułu udzle|onych poĘcze i gwarancji

1)Nlepffieffi

2)l\EdldydFy

o227456582

rck m{ dzie

DFsCFDl F6791 FCF9

illrilllrilllilllilllllllill|il1ilililllllilllllllillllilllllllililllillllllllllilillllil

VvyszeogÓlnignie

kwota
naIeżności

ogÓłem
Gol.3+6)

dłużnIcl

podmioty
seKora fin.nsÓł

publiąnych
(kol.4+5+6+7)

grupa r grupe l l grupa l l l Orupa lV
pozostale
podmioly

1 4 I

|1 na|eżność gilÓMa z tytufu ldzie|onych lMBnqi i poĘąe o.o( o,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0(

|2 odse|ki uśaw od n8|eżności głÓwn6i z ty|ufu udzie|onyÓ gwaEncji i
o@en

0,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0.0( o,o(

}3 wartość spht dokon9nych w okBig sp|mzdffiym za dfużnikÓw z
ytufu udzig|onych poĘęe|'i i owaranqi (wydatki) 0,0( 0,0( o,o( 0,0( 0.0( 0,0( 0.0(

l.{ |Mota dzyskanych wieryto|nościw okGie spErczd8wym d
|fużnikÓw z t!^ufu poĘee |ub gMEncji (dochody) 0.0( o,o( 0,0( 0.cx 0,0( 0,0( 0,0(

wÓ;rSKARBNIK GMINY

mgr &{r.r l'{nfl.+ąn li, t'ł. c l',
GłÓMy łGięgowy ../ ska-ttnik
.nb 6B.F.M ełh lFĘcryh @ Rlo

BeSTia



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb.N

SKABBNIK GMINY
t ^

mar Ma*d/;ęla Eu.r,ek-  \ /  ,
G|ftrny Księgmy./ sb nik'*dByryd &t F&tr pt RIO

0227456582 2011-10-22

rck re dzio

DFSCFD.I F6791FCF9

ill ilil1 il !ililil ilililr | iltilt ililtilil11tililil1ililllllllllllll|lil|ilBeSTia


